
Målad panel erbjuder  
en oslagbar totalekonomi  
Du betalar för panelen och färgen och får målningsarbetet på köpet. 
Dessutom slipper du ta hänsyn till årstiden, eftersom den målade  
panelen kan monteras året om.

Södra har den modernaste målningsanläggningen i landet för grundmålad och 
mellanstruken panel. I arbetet med att ta fram högkvalitativa produkter har vi 
samarbetat med färg- och målningsindustrin. 

När du köper en målad produkt från oss kan du alltså vara säker på att den är 
framtagen under optimala förhållanden vad gäller färgpålägningsmängd och 
klimat, för bästa hållbarhet. Slutmålningen bör göras inom 9 månader efter att 
panelen monterats.

Södra panel är målad med en vattenburen grundfärg baserad på alkyd/olja av 
högsta kvalitet. Produkten ger en vattenavvisande behandling och skyddar träet 
mot nedbrytning av UV-ljus samt skyddar mot beväxning av svartmögel och alger. 
Målningen sker inomhus under kontrollerade betingelser på virke av hög kvalitet 
och med rätt fuktkvot. Påläggningsmängd och andra viktiga parametrar kontroll-
eras kontinuerligt.



Grundmålad Södrapanel
Grundningen säkerställer ett bra skydd under transport och byggperiod samt ger 
optimala förutsättningar för det kompletta färgsystemets funktion under pane-
lens hela livslängd.

Grundmålad panel skall alltid målas med 2 strykningar av Täckfärg med pensel.

Första skiktet appliceras lämpligen före uppsättningen av panelen.

Grund- och mellanstruken Södrapanel
Behandlingen säkerställer ett bra skydd under transport och byggperioden samt 
ger optimala förutsättningar för det kompletta färgsystemets funktion under 
panelens livslängd.

Mellanstruken panel kan normalt målas med ett lager täckfärg med pensel.  
Färgen appliceras alltid efter uppsättning av panelen.

Vid färdigmålning av kraftigt avvikande kulör kan det krävas 2 strykningar.

Färdigmålning
Färdigmålning kan göras med de på marknaden vanligaste förekommande 
Täckfärgerna avsedda för ändamålet, tex vattenburna akrylat eller alkydbaserade 
produkter.

Obehandlade ytor som kapytor eventuella skador etc. ska behandlas med ett fullt 
färgsystem, dvs Impregnerande grundolja (rikligt påförd), Grundfärg och Topp-
färg.

Slamfärg samt lasyr/täcklasyr rekommenderas inte.

Oavsett färgval så är det mycket viktigt att vald färgleverantörs målningsrekom-
mendationer alltid följs.

Målningsanvisningar:
• Målning bör ske under innevarande säsong och fortast möjligt efter montering 

av panelen.
• Rekommendationen är att målningen alltid bör utföras inom 9 månader.
• Träet ska vara torrt före målningen. Kontrollera att ytfuktkvoten är under 16%.
• Panelen ska vara ren och fri från påväxt före färdigmålning.
• Besikta panelen och vid behov tvätta fasaden med något medel avsett för ända-

målet.
• Kapytor och eventuella mekaniska skador ska behandlas med Impregnerade 

Grundolja (rikligt påfört) och Grundfärg före färdigmålning.
• Det är mycket viktigt att rätt mängd färg påföres, , i enlighet med färgtillverkar-

nas rekommendationer, så att den långsiktiga hållbarheten säkerställs. Detta är 
extra viktigt på kanterna och ändträ.

• Kvalitet spelar roll, en bra fasadpensel underlättar målningsarbetet och ger ett 
tjockare och jämnare slutresultat.

• Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta  
timmarna efter arbetets slutförande.

• Säkerställ att homogen färg användes - Rör om noga i burken innan arbetets 
början. 

Montering
För att säkerställa panelens livslängd krävs korrekt montering. Se bild! 

Spikskallar

Rätt

Spikskallar och skruvhuvuden ska vara i nivå med 
panelbrädans yta, inte djupare.

Fel

Blottat ändträ
Fuktansamlande ficka

 

www.sodra.com


