
 
 
 

 

Innvendig behandlet panel 
 

Kontroll/mottak av panel 
Du må kontrollere kvaliteten på mottatt panel snarest og før panelen tas i bruk, ellers blir 
ev.reklamasjonsrett borte. Kvalitetskrav i  henhold til norsk standard gir et visst 
slingringsmonn. Husk at panel med samme farge og ulik produksjonsdato kan ha 
fargeforskjeller. Dette gir ingen reklamsjonsrett 

Oppbevaring 
Panel lagres tørt, gjerne i mørkt rom, unngå direkte sollys. Ved lagring over tid bør panelen 
ligge under plast og gjerne under press. Panel skal aldri lagres ute eller i fuktige 
omgivelser. Panel er et levende naturmateriale og vil krympe og svelle i takt med 
luftfuktigheten hvor den oppbevares/monteres. Derfor er det lurt å oppbevare panelen i 
det klimaet og rommet den skal monteres. Slik vil du unngå at panelen krymper og sveller 
mer enn naturlig. Overflatebehandlet panel leveres med fuktighetsgrad på ca. 12-14%. 

Montering 
Panelbord bør sorteres før montering slik at det kan monteres bord med lik trestruktur 
sammen. Bord med avvik i farge kan ev.kappes ut og brukes hvor det kreves kortere 
lengder. Behandlet panel vil kunne ha ulik fargegjengivelse. Dette bl.a pga trestruktur og 
panelens absorberingsevne. Sorter derfor panelbord og sett sammen panelen slik at 
helhetsinntrykket blir bra. Det anbefales også å montere panelen smilende, slik at ev. 
kvister peker oppover. 

Beiset panel 
Det er benyttet en vannbasert beis og panelen er et ferdig produkt. Panelen kan 
etterbehandles med beis, lakk eller maling. Tørk først av overflaten med ev. fiberklut og 
lunkent vann. 

Malt panel 
Det er benyttet en vanntynnbar interiørmaling. Etter montering bør panelen overmales. 
Det kan benyttes et hvilket som helst vannbasert produkt forutsatt lett forsliping, 
alternativt lett vask av overflaten med salmiakkvann 

Tre – et levende materiale 
Panel av tre lever. Kvist- og margsprekker vil kunne forekomme over tid. Panelen krymper 
og sveller. Kvistgjennomslag og kvistgulning vil forekomme. Treverket vil bli mørkere på 
sikt og dette gir utslag på hvordan beiset panel vil oppleves over tid. 

For utfyllende fdv og mer informasjon; se www.vyrk.no 
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Utvendig behandlet kledning 
Kontroll/mottak av kledning 
Du må kontrollere kvaliteten på mottatt kledning snarest og før kledningen tas i bruk, ellers 
blir ev.reklamasjonsrett borte. Kvalitetskrav i henhold til norsk standard gir et visst 
slingringsmonn. Husk at beiset kledning med samme farge og ulik produksjonsdato kan ha 
fargeforskjeller. Dette gir ingen reklamasjonsrett 

Oppbevaring/montering 
Kledningen må ikke utsettes for skade eller fuktighet. Alle typer utvendige kledninger skal 
lagres tørt og tildekket på et mest mulig plant underlag for å unngå skader. Husk at alle 
kappesnitt, spikerhull og evt.sår må behandles umiddelbart etter montering 

 

Grunnet og beiset (transparent) kledning 
Det er benyttet Visir grunning, vannavvisende alkydoljegrunning som inneholder midler 
mot råtesopp og svertesopp. Videre ett strøk vanntynnet transparent beis med akryl.  
Etter montering 
Endeved, skader og kuttflater grunnes umiddelbart med Visir oljegrunning klar, vått i vått 
3-4 strøk. Kledningen må være ren før viderebehandling. 

Kledning levert kun grunnet Påfør Trebitt beis umiddelbart og senest innen 2 mnd, eller så 
snart vær og temperatur tillater det ved montering vinterstid.  

Kledning levert med grunning og ett strøk beis Kledningen vil beholde farge og glans 
lenge, er beskyttet i inntil 5 år, men det er viktig å behandle endeved. Det kan påføres ett 
strøk med Trebitt beis eller Superbeis rett etter montering, men vær obs på at fargen da vil 
bli mørkere siden det allerede er påført to strøk med farger (grunning og ett strøk beis)  

Grunnet og malt (dekkende) kledning 
Det er benyttet alkydoljebasert, vannavvisende spesialgrunning som inneholder midler mot 
svertesopp og alger. Videre ett strøk akrylbasert, vanntynnet maling. 

Etter montering 
Endeved, skader og kuttflater grunnes umiddelbart med Visir oljegrunning, vått i vått 3-4 
strøk, deretter påføres Optimal/Drygolin Ulimat.  Kledningen må være ren før 
viderebehandling. 

Kledning levert kun grunnet Påfør Optimal eller Drygolin umiddelbart og senest innen 12 
mnd, eller så snart vær og temperatur tillater det ved montering vinterstid.  

Kledning levert med grunning og mellomstrøk Optimal/Drygolin Ultimat toppstrøk 
påføres innen 2 år etter montering.  

Tre – et levende materiale 
Kledning av treverk er levende. Kvist- og margsprekker vil kunne forekomme over tid. 
Kledning krymper og sveller. Kvistgjennomslag og kvistgulning vil forekomme. Treverket 
vil bli mørkere på sikt og dette gir utslag på hvordan beiset panel vil oppleves over tid. 

For utfyllende fdv og mer informasjon; se www.vyrk.no 
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