
Södra Wood A/S Montagevejledning trykimprægneret fyr- og grantræ 

 

Modtagelse af varen 

Kontroller ved modtagelse at der er overensstemmelse mellem følgesedlen samt det modtagne og kontakt 

din leverandør, hvis der er afvigelser eller transportskader. 

 

Opbevaring 

Træet bør skærmes mod vejret og opfugtning inden anvendelse. 

 

Montagevejledning 

Södras Wood A/S Thermowood har ingen korroderende effekt på befæstelsen. For at undgå misfarvninger 

og sikre længst mulig holdbarhed anbefaler vi rustfrie søm og skruer enten A2 eller A4 afhængig af 

producent, ikke mindst i kystnære områder. 

Vi anbefaler der bores for ved brug af skruer samt ved kant og endetræ. Ved brug af søm kan man med 

fordel anvende ringede søm for at øge udtræksstyrken. 

Beklædningen befæstes med et søm/skrue pr. understøtning indtil 140 mm bredde og ved bredere profiler 

2 stk søm/skruer med max 600 mm afstand mellem hver understøtning. Søm og skruer bør ikke 

undersænkes men ligge plant med overfladen, da undersænkning kan give fugtoptag og forringe 

vedhæftning. Der skal ventileres med en luftspalte således fugt fra bagvedliggende konstruktion ventileres 

væk. 

 

Skrue / sømstørrelse   

Vi anbefaler følgende min. Dimensioner af hensyn til tilstrækkelig vedhæftning. 

Klink og fer- og not beklædning 21/25 mm min. 2,5 x 60 mm ringede søm og min. 4 x 60 mm skruer. 

Terrassebrædder 32 mm min. 5 x 70 mm skruer 

Læs evt mere omkring befæstelse i træinformation Træ 56.  

 

Drift- og Vedligeholdelse 

Monter beklædningen med god afstand til terræn, min. 20 cm ved jordbund. Södra Wood A/S Thermowood 

behøver ingen overfladebehandling men patinerer smukt sølvgråt. Ønsker man derimod at bevare den 

mørke og varme farve, kan man anvende en Pigmenteret træoliebeskyttelse med UV filter. 

Overfladebehandlingen skal gentages efter behov, facader og terrasser kan med fordel efterses og renses 

for snavs og afvaskes med vand tilsat algefjerner efter producentens anvisning inden gentagelse af 

overfladebehandling.  



 

 

 

Bortskaffelse / genanvendelse 

Følg kommunens regler omkring sortering af træet i flere kategorier med henblik på optimal 

genanvendelse, spørg evt. om vejledning på genbrugspladsen. 

 

Litteraturhenvisning 

Træfacader, træ 55 træinformation 

Træskelethuse, træ 56 træinformation 

 

 

 

 

 


