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Produktinformasjon

Underlag

Din trepanel som du nå har mottatt fra Furnes Almenning, er et
naturprodukt som beveger seg i takt med de stedlige omgivelser.
Panelet er produsert med et fuktighetsinnhold på ca 15 %.
Det vil si at panelet krymper etter at det er kommet inn i romtemperatur.

Underlaget, d.v.s. stenderne, må være rettet opp og tørket, for å få et godt
resultat av jobben.
Nytt reisverk som har stått ute i all slags vær før tildekning, må tørkes godt
opp før en begynner å montere panel og lignende innvendig i bygget.

Plasten som tildekker varen ved levering er ikke egnet som lagringsplast.
Furnes Almenning tar ikke på seg ansvar for evt. fukt o.l. som oppstår ved
lagring på byggeplass. Dette er kjøpers ansvar.

Montering

Før montering
Før panelet settes opp, må det ligge inne i rommet å tørke/krympe fra seg.
Rommet det skal ligge i må være varmt og godt ventilert, og panelet må få
tørke minst to uker.
Legg panelbordene med tynne fliser mellom hvert lag, slik at luften får
sirkulert igjennom lagene. Det lønner seg å legge et press oppå pakka, da
bord som ligger inne til tørking lett kan få en vridning på de øverste
bordene.

Før panelet settes på veggen så lønner det seg å ta mål av veggens lengde, og
dele det på den dekkende bredde på panelet.
Regn så ut hvor mange hele bord som går med. Det overskytende som ikke
blir dekt opp av bordenes bredde deles ut på to bord som kløves til, slik at en
slipper å komme ut i et hjørne med et smalt bord .
Panelet festes med to stk. dykkstift på hver spikring i veggen.
Anbefalt dimensjon er 2,0 x 40 alt. 2,0 x 50.
Bruk en dor for å dore inn hodene på dykkstiften.
Følges disse rådene er det en stor sjanse for at dere får et utmerket resultat.

Måler du et par av bordene med jevne mellomrom og noterer bredden på
bordets bakside, kan du følge med hvor lenge det tørker og krymper.
Krympen er størst i begynnelsen. Når krympen ikke lenger er målbar,
så er det meste av fukt tatt ut, men en må påregne noe bevegelse i bordene
også senere.

Reklamasjon

Skal panelet males så bør en male et strøk etter tørking, før panelet settes
opp, for å unngå striper ved krymping.

Med vennlig hilsen
FURNES ALMENNING

Mal så et dekkende strøk etter at panelet er satt opp, men dette bør gjøres i
den tørreste tiden på året, d.v.s. fra januar til mars/april.

Reklamasjon på et produkt må skje før det er tatt i bruk. Det er ikke anledning
til å reklamere på oppsprekking av panel som er malt.
Lykke til!

