Monteringsvejledning – Protræ træfacade - vandret
Termotræ
Montering
Alle brædder fastgøres med rustfrie søm eller skruer, som skal flugte med overfladen (vi anbefaler A4 syrefaste). Søm
eller skru aldrig for dybt, det giver ’vandlommer’. Se mere om valg af søm og skruer (herunder søm- og skruedimension) i
Træinformations ’Træfacader – udvendige bræddebeklædninger’.

Termisk behandling gør træ mere sprødt og revner lettere. Derfor anbefales selvskærende skruer med borespids eller
forboring før fastgørelse.
Søm og skruer bør ikke være tættere end 7 cm fra enden af træet.
Det er muligt at anvende lille sømpistol, men trykket skal justeres (begrænses), så sømmene ikke skydes for
hårdt/dybt ind i træet.
Ved brug af konventionel hammer anbefales brug af dorn de sidste 2-3 mm.
Sørg for min. 25 mm ventilation bagved træfacaden (brædderne).
Ved opsætning sættes fer og not helt sammen.
Fastgør med rustfrie søm eller skruer med maksimum 60 cm imellem.
Der bør være min. 20 cm til jordberøring.
Ved brede brædder til træfacader – Fra og med råmålsbredde på 125 mm bruges 2 stk. søm eller skruer i
bredderetningen.
Egenskaber
Ubehandlet termotræ eller behandling med ikke-pigmenteret træbeskyttelse vil patinere fra brunlig glød til vejrgråt.
Termotræs holdbarhed påvirkes ikke umiddelbart, men typisk for træ vil der over tid opstå naturlige fine revner – det
forekommer også i termotræ. Overfladebehandling med UV-filter vil beskytte og være med til at reducere
forekomsten.
Vedligehold
Der anbefales overfladebehandling før eller umiddelbart efter montering, og hvis den brune glød ønskes bevaret, skal
der bruges pigmenteret træbeskyttelse / træolie med UV-filter.
Brug anerkendte mærker som f.eks. Pinotex, Gori, Beckers m.fl.
Efterfølgende vedligehold
Efter behov afhængig af placering (N-S-Ø-V). Der vil være forskel på, hvor hyppigt det skal vedligeholdes, dog typisk
efter 1-5 år. Sydvendt kræver mest vedligehold. Træet efterses 1 gang årligt og renses for snavs, insekter etc., som kan
danne grobund for alge- og skimmelvækst.
Fjern evt. løstsiddende træbeskyttelse med børste. Afvask træfladen med vand tilsat algefjerner efter producentens
anvisning. Skyl efter med rigeligt vand. Lad overfladen tørre og giv 1-2 gange træbeskyttelse efter behov.
Temperaturen skal være min. 8°C og luftfugtigheden under 80%.
Denne anvisning skal betragtes som vejledende, der tages forbehold for specielle forhold. Det er generelt bygherrens
ansvar at iagttage specielle forhold i ethvert projekt og agere herefter. Overholdelse af lovgivning er også bygherrens
ansvar. Vi henviser til Træfacader (udvendige bræddebeklædninger) fra Træinformation (TRÆinfo). OBS! Ved valg af
bredde 6” (150 mm) og derover anbefaler vi, ved syd- og vestvendte facader, befæstelse pr. 40 cm og med 20 mm
længere søm/skruer end foreskrevet i Træfacader.

