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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Innvendig glattpanel i dimensjon 15x120mm produsert av furu tilnærmet kvistfritt 
råvare og nedtørket til 10-12 %.  

 

Overflatebehandlet med Sherwin Williams Lacroma wax – tinted white – 
produktkode EX 1620-0111 

 

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på panelprofiler som finnes i denne 
kategorien. 

 

Mottakskontroll 
Vennligst se over leveransen at mottatte varer er uten skader og synlige feil eller 
mangler.  
Oppbevaring 
Med bakgrunn i panelets lave fuktighet er det svært viktig at det oppbevares 
innendørs på riktig måte. Tre er hygroskopisk og opptar/avgir fukt fra omgivelsene 
hvor treets likevektsfukt er gitt av luftens temperatur og relative fuktighet. 
Ved levering er panelet nedtørket til 10-12% og innpakket i bunter med 
krympeplast. Trefuktighet på 10-12% tilsvarer ved normal romtemperatur (+/- 20 
grader) en relativ luftfuktighet (RF) mellom 50% og 60%. Det er viktig at panelet 
oppbevares i plastemballasje inntil RF i bygget er innenfor dette intervallet. 
Relativ luftfuktighet bør monitoreres og logges gjennom byggeperioden. 
 
Akklimatisering 
For å minimere krymping og oppsprekking etter montering bør panelene 
akklimatiseres før montasje. 
Dette betyr i praksis at panelene oppbevares i original buntemballasje inne i 
temperert miljø til treet har oppnådd samme temperatur som normal 
romtemperatur (+/- 20 grader). Tiden dette tar 
avhenger av temperaturen på panelbuntene når de tas inn, men som 
utgangspunkt så anbefaler vi minimum at panelet tempereres i 4 dager før 
buntemballasje tas av og montering kan starte. 
Unngå bruk av varmekilder og vifteovner direkte mot panelet, da sirkulerende luft 
vil kunne medføre defekter som kuving og sprekk. Fyr skånsomt, og unngå hurtig 
temperaturøkning, da dette også kan medføre ekstremt tørr luft med påfølgende 
defekter som sprekker, kuving og bevegelser i treet. 
Panelbuntene bør plasseres i mindre stabler med strø imellom slik at mer naturlig 
luft kommer til og akklimatiseringen blir mer effektiv. 
Sortering 
Panelet leveres i prinsipp kvistfritt, men enkelte bord vil inneholde perlekvister. I 
størst mulig grad bør panelbord med kvist monteres på f.eks. boder og vaskerom 
samt på steder som dekkes av innredning. I noen tilfeller leveres det enkelte 
bunter med kortere lengder. Kappbunter legges på toppen i midten av hvert kolli 
slik at de er godt synlige. Vær obs på hvor disse lengdene brukes. 
Det er viktig å observere for mulige mikrosprekker som kan ha oppstått etter 
produksjon. Panelbord med mikrosprekk skal benyttes eller kappes ut på samme 
måte som bord med kvist eller andre defekter. 
Montering 
Panel leveres uten endepløying. Da panel-ender kan ha små vinkelavvik eller 
tørkesprekker, og mindre utflisinger så skal endene rett-kappes og legges butt i 
butt på stender/lekt. 
Panelet bør monteres med skjult innfesting ved bruk av dykkert. Det anbefales å 
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skyte to dykkerter i fjær på hvert innfestingspunkt (maks avstand CC 60). Dykkert  
bør ikke plasseres nærmere enn 3-4cm fra enden av panelet for å minimere faren 
for oppsprekking. 
 
Det leveres med flikkprodukt for behandling av synlige kappede og kløyvde flater 
For spørsmål knyttet til overflatebehandlingsproduktet som er benyttett industriellt 
henvises også til Sherwin Williams Norge  - Tlf 63 87 10 20 
norway@sherwin.com. 

NOBB Modulnr:  

Dimensjon: 15x120 

 

Farge: Hvitpigmentert/Hvitvoks 

Overflatebehandling: Sherwin Williams Lacroma wax – tinted white 

Øvrige opplysninger: Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant) 

  

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Panel rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i lunkent vann med 
mildt rengjøringsmiddel. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder 
sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.  

Ettersyn/kontroll 

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Hvitvokset  panel fra Protre er overflatebehandlet med ett strøk Lacroma Wax – tinted white fra Sherwin Williams.. For flikking av 
snittflater etc leveres med flikkfarge til dette formålet fra ProTre.For etterbehandling av panelen må du hensynta følgende; Voksen 
må være helt uttørret og vi anbefaler at man venter i ca tre uker før man evt. Etterbehandler. Flatene mattslipes med fint 
sandpapir før man etterbehandler med vannbasert produkt. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du 
skal benytte for råd og instruks.  
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

>  

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.  

Garanti og vilkår 

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti 

Fuktbestandighet 

Er ømfintlig overfor fukt 

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 Protre  AS 

Postadresse Engsetdalvegen 945 

Postnr. og poststed 6060 SKODJE 

Telefon 70275800 

E-post post@protre.no 

Internett www.protre.no 

 


