FELLES
DETALJER
Standard maling, beis og lakk
NORDAN OVERFLATEBEHANDLING
For at overflatebehandlingen skal bli best mulig kreves
gode trematerialer, god høvelkvalitet og utfresinger,
vakuumimpregnering, grundig forarbeid og sparkling og
kvalitetsmaling påført med det rette utstyret av fagfolk.
Vi har lagt stor vekt på alt dette og valgt følgende behandlinger:

Transparente farger:
1 Protim P-vac 11 vakuumimpregnering.
2 Sikkens grunning.
3 Sikkens topp.

Produktene er vakuumimpregnert iht. inntregningsklasse
NP3 i NS-EN 351-1 (Tre og trebaserte produkters holdbarhet - Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel - Del 1:
Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets inntrenging og
opptak). Impregneringen beskytter mot sopp og råteangrep.

Dekkstrøk
Til dekkstrøk har vi valgt Akzo Nobel USa 55 som er en
vannbasert halvblank maling spesielt laget for dører og
vinduer.
Den har gode egenskaper, god vedheft til grunningen,
og lett å vedlikeholde med de fleste utendørs malingene, og sist men ikke minst intervallene for vedlikehold
kan økes fra ca. 5 år til 7 år.
TRANSPARENT FARGER
Til de som vil ha transparente farger har vi valgt Sikkens
som leveres i 6 farger. Transparente farger står ikke så
godt utvendig som malte produkter, det må derfor regnes med oftere vedlikehold.
KLAR LAKK
En del vil ha klarlakk innvendig og til dette har vi valgt
Akzo Nobel XV 600. Lakken bør kun brukes som ferdigbehandling innvendig, men kan og brukes utvendig i
byggeperioden for senere behandling av dekkende
maling.
TO FARGER
To farger er en del brukt, men det er en dyr og vanskelig
produksjon, vi anbefaler derfor at fargen utvendig påføres etter monteringen på byggeplassen, eller at en velger aluminiumsbelagte vinduer der en kan få den fargen
en ønsker.

Oppdatert den: 21. desember 2010

FØLGENDE ER STANDARD UTFØRELSE:
Maling:
1 Protim P-vac 11 vakuumimpregnering.
2 Akzo Nobel US grunn.
3 Akzo Nobel USa 55.

IMPREGNERING

MALTE PRODUKTER:
Grunning
Til grunning har vi valgt Akzo Nobel US grunn som er en
polyuretan grunning som er diffusjonsåpen, hindrer
gulning av kvister og gir dekkstrøket god vedheft og
fyldig preg.
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Klarlakk innvendig:
1 Protim P-vac 11 vakuumimpregnering.
2 Akzo Nobel XV 600
Standard hvit er NCS S0502 Y.
Forøvrig leveres overflatebehandlingen etter avtale, og
farger etter NCS eller Ral fargekart.
FORHOLD EN BØR KJENNE TIL:
I noen tilfeller vil signalfarger falme i sollys.
På gul-grønne farger kan det oppstå metameri 1).
For alle utførelser gjelder at små sår og ujevnhet må
tolereres.
Dette gjelder spesielt på ikke synlige flater når vinduene
er i lukket stilling.
1

)= Metameri oppstår når to overflater som har samme farge i én
belysning, men framstår som forskjellige i en annen. Fargetemperaturen i lyset, materialet du har malt på og selve NCS-koden kan
gjøre at ei ståldør og murveggen ved siden av framstår som helt
ulike, selv når de er malt med nøyaktig samme maling..

SENERE VEDLIKEHOLD
Utvendig vil tiden mellom hvert nødvendig vedlikehold
variere. Vi regner med at Akzo Nobel USa 55 dekkende
behandling vil holde i 5-7 år avhengig av hvor utsatt det
står. Likevel bør man kontrollere en gang pr. år. Til dette
kan en bruke en stiv børste. Dersom en lett kan børste
av beisen/malingen bør dette gjøres før nytt beisstrøk
påføres. Man kan da benytte en hvilken som helst diffusjonsåpen beis/maling.
Innvendig vil Akzo Nobel USa 55 som er dekkende
behandling holde seg i 10 - 20 år.
Innvendig bør man eventuelt skrape, slipe og sparkle før
videre behandling med blank interiør maling.

