Bruger- & monteringsvejledning – Protræ rustik loftspaneler
Ubehandlet eller behandlet med lud/voks
Opbevaring
Protræ rustik loftspaneler skal opbevares min. 48 timer i original emballage på strøer
på et plant underlag i det rum, hvor panelerne skal monteres. Rumtemperatur
ca. 20° C med luftfugtighed på mellem 40-60 %. Lav små udluftningshuller i folien
under opbevaringen. Bundterne bør først åbnes, efterhånden som panelerne
monteres. Brug skiftevis fra 3–4 forskellige bundter under hele monteringen.
Montering
Kontrollér panelerne i dagslys før montering. Ved evt. afvigelser ift. gældende
sorteringsregler (Nordisk Trä - Sorteringsregler) eller synlige fejl i ludbehandlingen
skal de frasorteres før montering. Træ er et naturmateriale og tager forskelligt imod
efterbehandling. Der kan således forekomme mindre naturlige glansforskelle på
panelerne, hvilket ikke er reklamationsberettiget. Eventuelle reklamationer rettes mod
købsstedet før montering.
Gældende bygningsreglement skal overholdes og vi henviser til Træinformations
vejledning ”TRÆfakta 01 – Lofter af profilbrædder”.
Fastgøres med dykkere
Sømmes der med hånd anbefales 1,8 x 40mm firkantede el-forzinkede dykkere.
Slå aldrig dykkerne helt i med hammeren. Brug dyknagle til det sidste stykke og
undgå mærker i træet. Sømmes der med pistol anbefales 1,6 x 38mm T-dykkere.
Fastgørelse skal altid ske fer siden. Aldrig i notsiden.
Vedligehold
Ubehandlede loftspaneler kan med fordel behandles med lud før montering.
Lud/voks loftspaneler er færdigbehandlede fra vores maleri og kræver ikke yderligere
behandling inden ibrugtagning.
I princippet er der ikke brug for vedligeholdelse loftspanelerne. De bør dog af og til
fejes eller støvsuges.
Paneler i fyr vil få et flot, varieret spil, da kernetræet og knasterne med tiden vil
fremstå tydeligere. Gran har et mere ensartet spil.
Har du valgt en dækkende maling til efterbehandling så vær opmærksom på, at tiden
medfører en vis afmatning af farven og noget knastgennemslag vil altid forekomme.
Det er uundgåeligt, selvom der er brugt en forsegler mod knastgennemtrængning.
Farven (og knastgennemslag) kan altid genopfriskes med maling til indvendigt
træværk i rette RAL eller NCS farve. Afmatning af farven samt knastgennemslag er
ikke reklamationsberettiget.
Denne anvisning skal betragtes som vejledende, der tages forbehold for specielle forhold.

