
Monteringsanvisning
KLEDNING



Alvdal Skurlag leverer kledning i fire kvaliteter:
• Alvdal Royal (royalimpregnert) i brun, fjellgrå, klar, oker, rød og svart.
• Malmfuru 90%+ 
• Kobberimpregnert 
• Beiset (grunning + mellomstrøk og brannmaling)

Generelt

Forberedelser

Behandle kuttflater
Under montering av royalimpregnerte eller beisede bord, bør man pensle over 
kuttflater og sår som lages i trevirke med olje eller beis, alt ettersom hva de er 
behandlet med. Denne behandlingen bidrar til å forsegle trevirket og dermed øke 
levetiden. Vi selger Alvdal Royal olje med eller uten pigment til dette formålet. Al-
ternativt kan man bruke en annen god treolje med høy tørrstoffandel.

Syrefaste festemidler
Ved montering av kledning i kvalitetene Alvdal Royal, malmfuru og kobberimpreg-
nert, anbefaler vi bruk av syrefaste festemidler. Galvaniserte festemidler kan rea-
gere med treverket, og etterlate kjemiske merker og avrenning.



Montering

Tre er et levende materiale, og en kledning vil stadig være i bevegelse. Derfor må 
den alltid festes slik at bordene har mulighet til å bevege seg. For falset kledning 
opp til 148mm holder det med en spiker/skrue, mens kledning fra 173mm og opp-
over burde festes med to spiker/skruer.  
 
Ved montering av tømmermannskledning brukes en spiker/skrue i underliggeren 
og to i overliggeren. Her er det viktig at festemidlene i overliggeren ikke går gjen-
nom underliggeren, slik at de kan bevege seg fritt uavhengig av hverandre.                                        

Spikerne/skruene skal ikke slås/skrus så langt inn at hodet bryter trefibrene i 
overflaten på kledningsbordene, da det kan føre til vannansamling og utvikle råte-
skader. Kappender bør behandles med olje(Royalimpregnert kledning), eller beis(-
beiset kledning). Du får kjøpt Alvdal Royal olje i samme farge som kledningen din.

All kledning bør ha god lufting og ikke ligge helt nede mot bakken.
For mer teknisk info gå inn på linken under:
http://www.treteknisk.no/resources/filer/publikasjoner/fokus-pa-tre/Fokus-nr-22.
pdf 



Generelt vedlikehold
Ny royalolje kan påføres når taket begynner å se ”slitt” ut for å få tilbake fargen, 
samt bedre overflatebeskyttelsen etter hvert som royaloljen og evt. fargepigment 
slites av.

Malmfuru kledning 
Malmfuru velges normalt av de som vil ha en kledning som skal bli ”sølvgrå”, og 
dermed er det få som velger å gjøre mer med denne kledningen. Ønskes en annen 
farge, kan en etterbehandle kledningen etter samme prinsipp som for impregnert 
eller Alvdal Royal. Kjerneveden er mettet med malme, og derfor impregnert fra 
naturen sin side. Yteveden kan derfor få en litt mørkere farge enn kjernevedens 
sølvgrå farge. 

Impregnert kledning 
Impregnert kledning bør overflatebehandles, da den har større sjans til å ”sprekke 
opp” over tid. Til overflatebehandling kan man for eksempel bruke Alvdal Royal 
olje. Man oppnår ikke samme kvalitet som royalimpregnert kledning ved å gjøre 
det på denne måten, men Alvdal Royal olje er uansett en god etterbehandlingsolje. 

Royalimpregnert kledning
Royalimpregnert kledning leveres ferdig impregnert og overflatebehandlet fra oss. 
Under montering er det viktig å pensle over kuttflater og sår. Skulle en senere lage 
skader på taket bør disse skadeområdene pensles over med Alvdal Royal olje. Lin-
oljen som er presset inn i trevirket bidrar til at krymping/svelling er redusert samt 
at det blir mer vannavstøtende. 

En royalkledning uten fargepigment (Alvdal Royal klar) vil gråne slik som malm-
furua. Royalkledning med farge vil også kunne gråne noe over tid på grunn av at 
UV-pigmentene svekkes, slik som med annen beis eller maling. Kvalitetsmessig er 
kledningen like godt, for impregneringen ligger fortsatt i treet, men hvis man øn-
sker å friske opp fargen, kan man olje kledningen med Alvdal Royal treolje. Da får 
man tilbake den opprinnelige fargen.

Vedlikehold og overflatebehandling



Ta kontakt, så hjelper vi deg 
med ditt prosjekt!

62 48 93 50 
post@alvdalskurlag.no

www.alvdalskurlag.no


