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Heltrekledning til utvendig bruk

Ubeh. og malt Heltrekledning av bartre til utvendig
bruk
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Heltrekledninger fra Protre produseres hovedsakelig av trevirke i gran eller furu. De ulike profiler og dimensjoners produktkrav
er beskrevet i SN/TS 3186:2008.
I tillegg gjelder følgende standarder:
NS-EN 14519/NS-EN 15146/ NS-EN 14915
Protre leverer heltrekledninger som ubehandlet vare – men også flere ulike systembehandlinger for optimal beskyttelse av
trevirket.
De ulike varianter er:
Ubehandlet
Grunnet
Grunnet + mellomstrøk
Lagring før du monterer:
Vi anbefaler at heltrekledningen lagres på stabilt og plant underlag og med minimum klaring til terreng på 10 cm. Den skal
tildekkes for å unngå direkte sollys og nedbør – samt også beskyttes fra jordfuktighet-

NOBB Modulnr:
Dimensjon:

Ulike

Farge:

Forkjellige

Overflatebehandling:

Akzo Nobel Rubbol WP 1860 03s (lyse farger) – Rubbol WP 1860 03 800 (Mørke farger)

Øvrige opplysninger:

Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Hvis heltrekledningen er skitten så anbefales det at den vaskes med egnet type husvask. Vask med børst eog skyll godt av
veggen med rent vann. Dersom høytrykkspyler skal benyttes så må det utvises forsiktighet mht trykk slik at ikke heltrekledningen
og trevirkets fibre skades. Følg alltid vaskemiddelleverandørens anbefalinger.

Ettersyn/kontroll
Jevnlig inspeksjon (helst årlig) for å avdekke tilstand og registrere eventuelle skader. Eventuelle råteangrep må utbedres
omgående ved å skifte ut skadet tre. Ved begroing av sopp og alger må kledningen rengjøres (se under pkt for Rengjøring og
rengjøringsmetoder.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
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Kledninger som er levert med ulik type behandling krever ulikt vedlikehold – men rent generellt anbefales at alle typer kledninger
inspiseres jevnlig og helst årlig.
Ubehandlet kledning anbefales at overflatebehandles umiddelbart etter montering eller eventuellt før den monteres. Husk alltid å
overflatebehandle endeved Overflatebehandles ihht malingsleverandørens anbefalinger. Dersom kledningen er skitten må den
vaskes før behandling.
Grunnet kledning (grunnet med Akzo Nobel Cuprinol IP 601) må overmales med egnet overflatebehandlingsprodukt umiddelbart
og senest 12 mnd etter montering.Dersom kledningen er montert senhøst eller vinter må den overflatebehandles innen juni
måned påfølgende år.Husk alltid å overflatebehandle endeved, kuttflater, spikerhull etc. Hvis kledningen er skitten må den vaskes
med egnet vaskemiddel før viderebehandling.
Kledning Grunnet samt mellomstrøk (begge behandlinger med Akzo Nobel Cuprinol IP 60) må overmales med egnet
overflatebehandlingsprodukt umiddelbart og senest 12 mnd etter montering.Dersom kledningen er montert senhøst eller vinter
må den overflatebehandles innen juni måned påfølgende år.Husk alltid å overflatebehandle endeved, kuttflater, spikerhull etc.
Hvis kledningen er skitten må den vaskes med egnet vaskemiddel før viderebehandling.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> Variabel pga ulik ytre påvirkning som igjen er avhengig av konstruksjonen. Beliggenhet, klima, utførelse m.m vil også påvirke
levetiden.
Garanti og vilkår
Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti
Fuktbestandighet
Alt trevirke er ømfintlig overfor fukt. Trevirkets levetid og utseende vil være påvirket av ytre fuktpåvirkning og hvorvidt trevirket
oppfuktes over korte eller lengre perioder – eller hvorvidt det står helt avskjermet fra fukt.
Miljøpåvirkning
Disse produktene er kun ment til utendørs bruk og vil således ikke ha noen for for påvirkning av innemiljøet
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er
1142/0400/0600/____(fire siste siffere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett

Side 2 av 2
© Norsk Byggtjeneste AS

Protre AS
Engsetdalvegen 945
6060 SKODJE
70275800
post@protre.no
www.protre.no

