
Slutbehandling av industri- 
grundad ytterpanel  
behandlad med Laqvin Prime

Grundfärg på träpanelen som används är Laqvin Prime, detta är en alkydbaserad 
produkt med mycket god inträngning vilket ger god vidhäftning till träet och efter-
följande skikt. Ytbehandlingen skyddar träet mot väder och vind under transpor-
ten, första tiden efter montering fram till slutstrykning, samt under hela panelens 
livslängd. Panelens grundskyddas fram till slutstrykning vilket bör ske så fort som 
möjligt, dock senast 12 månader efter montering.

Den industriella ytbehandlingen sker inomhus under noga kontrollerade former, 
där grundbehandlingen sker med noga kontrollerad påläggningsmängd på virke 
med rätt fukthalt. Ytbehandlingen sker inomhus, vilket säkerställer att panelen inte 
utsätts för sol, regn och UV-strålning etc. Detta säkerhetsställer att systemet får en 
lång hållbarhet. 

Den grundade panelen kan övermålas med de flesta förekommande fabrikat på 
marknaden. Dessa innefattas av vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt 
lösningsmedelsburna alkydprodukter av god kvalitet. För att säkerställa lång  
hållbarhet skall minst två strykningar av toppfärg påföras. 

Slamfärg (Falu Rödfärg eller likvärdig) samt lasyrfärg rekommenderas ej. 

1. Målningen bör ske så fort som möjligt efter montering av panelen. 

2. Målningen skall ske på rent, fast och målningstorrt virke (max 16% fuktkvot). 
Målning ska inte ske på en panel som understiger 6°C. Måla ej på solvarma ytor 
eller i direkt solljus. 

3. Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått under transport eller 
under byggtiden skall omedelbart behandlas med lämplig grundolja och grundfärg. 

4. För att säkra lång hållbarhet är det viktigt att rätt mängd färg med minst två skikt 
skall påföras. Följ alltid färgleverantörens anvisningar för att säkra bästa resultat 
och lång hållbarhet på ytskiktet. 

5. För att bevara det målade träet rekommenderas årlig kontroll av fasaden, 
eventuella skador skall omedelbart åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med 
lämpligt rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt fasaden och olika 
väderstreck. 

6. Panelen bör inte sitta närmare marken än 30 cm. 

7. Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön runt fasaden. Undvik 
växtlighet i närheten av fasaden. 

Följ alltid färgleverantörens anvisningar att säkra bästa resultat och lång hållbarhet 
på ytskiktet.
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