
Slutbehandling av  
industrimålad ytterpanel
behandlad med Laqvin Produkter

Ytterpanelen är grundmålad (märkt med G på varje bräda) 
och/eller mellanstruken (märkt med G/M) med produkter 
speciellt utvecklade för det nordiska klimatet och uppfyller 
gällande europastandarder (EN-normer). Produkterna är 
baserade på noga utvalda råvaror för att ge bästa möjliga vid-
häftning till underlaget och även till nästkommande skikt. 

Den industriella ytbehandlingen sker med noggrann  
kontroll av bland annat fukthalt i träet, påläggningsmängder 
och torkning av färgen. Processen sker inomhus och panelen 
exponeras inte för sol, regn och UV-strålning före  
ytbehandling.

Systemet skyddar träet mot väder och vind under  
transporten, första tiden efter montering, samt under  
hela panelens livslängd.

Den ytbehandlade panelen kan övermålas med de flesta 
förekommande fabrikat på marknaden. Dessa innefattas  
av vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt lösnings- 
medelsburna alkydprodukter av god kvalitet. 

Slamfärg (Falu rödfärg eller liknande) samt lasyrfärg  
rekommenderas ej!
 

EXEMPEL PÅ EFTERBEHANDLINGSPRODUKTER:
Flügger   Wood Tex Uteakrylat

Beckers   Perfekt Akrylat Plus 
  Perfekt Akrylatfärg 
  Akrylatfärg Max

Alcro   Bestå Täckfärg Trä

Teknos   Nordica Eko Husfärg

Jotun   Demi Dekk Brilliant

Nordsjö   Cuprinol Täckfärg 
  Cuprinol Fasadfärg Plus 
  One Super Tech  
  Nordsjö Tinova VX 2 in 1 Exterior

Utöver dessa kan annan toppfärg av god kvalitet användas 
efter rekommendation från färgfackhandeln. 

Instruktion från Södra

 
Målningsanvisning

1. Den grundmålade panelen (G) bör strykas med täckfärg  
två gånger och den mellanstrukna (G/M) en gång.  
Slutstrykning bör ske så fort som möjligt efter montering, 
dock senast inom 12 månader.  

2. Målningen skall ske på rent, fast och målningstorrt virke 
(max 16% fuktkvot). Målning ska inte ske på en panel  
som understiger 6° C. Måla ej på solvarma ytor eller i  
direkt solljus.

3. Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått 
under transport eller under byggtiden skall omedelbart 
behandlas med lämplig grundolja och grundfärg.

4. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att rätt mängd 
färg påförs. Är panelen grundmålad (G) krävs två slut- 
strykningar. Mellanstruken panel (G/M) kräver endast  
en strykning.  

5. För att bevara det målade träet rekommenderas årlig  
kontroll av fasaden, eventuella skador skall omedelbart  
åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt 
rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt  
fasaden och olika väderstreck.

6. Panelen bör inte sitta närmare marken än 30 cm.

7. Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön 
runt fasaden. Undvik växtlighet i närheten av fasaden.

Följ alltid färgleverantörens anvisningar att säkra bästa  
resultat och lång hållbarhet på ytskiktet.

Spikskallar

Rätt

Spikskallar och skruvhuvuden ska vara  
i nivå med panelbrädans yta, inte djupare.

Fel

Blottat ändträ
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I samarbete med:


