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"När man vet att 
virket skall bli fasad 
kan man göra mycket." 

För de flesta människor är det egna huset den största 
investeringen i livet. Det är därför man vill känna sig 
trygg när det gäller konstruktion, material och utförande. 
För de flesta är det naturligt att välja trä till husets fasad, 
då det är både vackert och funktionellt. 

Och numera kan man göra det med största trygghet. 

På Trätek, Institutet för träteknisk forskning, har vi 
tillsammans med en stor del av landets expertis på 
trä, färg och fasadkonstruktion arbetat fram lösningen 
på träfasadens trygghet. Vi vet nu hur man säkrar kvali
teten i en fasad, en fasad i vår tid, en fasad i framtiden. 

I hela arbetsprocessen med fram tagning av fasadma-
terialet kan vi peka ut tretton viktiga punkter som man 
måste hantera rätt för att få det bästa möjliga resultatet. 
Vi ska förklara här hur det går till . 

Man måste alltså göra 13 rätt. 

Det är t ex viktigt att man gör rätt redan i skogen. 
Stocken som ska bli fasadbräder måste behandlas som 
en färskvara. Den måste sågas och komma in i torken 
så snabbt som möjligt. Annars är risken stor att mikro
organismer angriper virket. Då blir inte virket lika bra 
på att stöta bort regn när panelen så småningom sitter 
i fasaden. 

En annan viktig sak är att första lagret färg läggs på 
så fort som möjligt efter det att panelbrädema sågats 
fram. Annars kommer kådan i träet att hindra färgen från 
att fästa ordenthgt. 

Allt det här kan du naturligtvis inte göra själv. 
Därför finns det nu ett färdiggrundat fasadvirke, kauna-
panel, att köpa. På den har 9 av de 13 rätten gjorts under 
noggrann kontroll på fabrik. 

De 4 rätt som återstår klarar du själv med hjälp av den 
här broschyren. Du får en fasad att lita på. Du blir trygg 
i ditt hus! 

n ^ryu^^^^^^ 

Ingvar Johansson är professor, anställd på Trätek. 
Han har varit projektledare för området trä, färg och fukt inom det 
nationella forskningsprogrammet om Träkvalitet där den nya pane
len är ett av resultaten. 

Trätek - Instimtet för träteknisk forskning - bedriver opartisk 
forskning om materialet trä och dess användning, om produkter och 
utveckling av trävaror och träprodukter. 



Fasader är utsatta, 

SOL. Träfibrerna i ytan bryts ner till små delar av UV-
strålama. På omålat trä kan man se hur ytan blir grå 
och uppruggad. En målad yta bleks och färgskiktet 
blir långsamt tunnare. Solens inverkan ser man lätt 
om man jämför sydsidan på sitt hus med nordsidan. 
När sydsidan är i behov av ommålning kan nordsidan 
ofta vara nästan som ny. 

TEMPERATURVÄXLINGAR. Det är framförallt på 
vintern när det ömsom fryser ömsom tinar som 
fasadytan tar stryk. Vatten tränger in i träets celler och 
spränger dessa när det fryser. 

REGN. Förutom att regn tvättar bort det som solen 
brutit ned, orsakar regn och dagg också att träet fuktas 
upp. Fukten gör att träet sväller. När sedan solen 
skiner igen torkar träet ut och krymper. Efter några år 
kan färgen inte hänga med träets rörelser utan den 
spricker och lossnar. 

SVAMPAR. Svampar kan inte förstöra trä om det 
hålls torrt. Men fuktigt trä är näring för många 
svampar. För att vara på den säkra sidan måste träets 
fuktkvot hållas under 20 %. 

Om man använder dåligt virke, olämplig färg eller 
har en fasad som inte leder bort regnvattnet får man 
räkna med att svampar kan få fäste. 



därför behöver de kauna-märkt virke 

50 % längre tid mellan 
ommålningarna 
Kauna-märket, E , garanterar att virket är rätt hanterat 
från att trädet fällts i skogen till att du får den grunda
de brädan i din hand. 

Beroende på den noggrant styrda och kontrollerade 
produktionen av kauna-panelen går det att göra utfäst
elser om den färdiga fasadens hållbarhet. 
Givetvis under förutsättning att man följer anvisning-
ama för konstruktion, toppmålning och underhåll. 

I allmänhet kan man räkna med 50 % längre tid 
mellan ommålningama. Kanske är just detta en av de 
viktigaste fördelama att man som husägare slipper att 
allt för ofta tänka på att måla om fasaden. Du kan vara 
trygg med kauna-panel. 

Bekymmersfrltt 
Förutom de längre intervallen för underhållsmålning 
gäller också att risken för röta är minimal. Eftersom 
kauna-panelen har hanterats så snabbt att svampar 
inte hunnit etablera sig på virket till din fasad har det 
kvar sin maximala förmåga att stöta bort vatten och 
därmed förhindra röta. Om du sköter och underhåller 
fasaden enligt broschyren behöver du inte bekymra 
dig över att fasaden ska ruttna. Du behöver inte heller 
bekymra dig om de mer obehagliga följderna av 
rötskador i fasaden, nämligen att rötan sprider sig från 
panelen in i fasadkonstruktionen och angriper reglar 
och andra detaljer. 

God ekonomi 
I många sammanhang är kostnaden för underhållet 
minst lika viktig som kostnaden - priset - vid köpet 
av en produkt. Så är det med byggnader och speciellt 
dess fasader, som ska stå emot sol, regn och kyla. 

Kostnaden för en ommålning av fasaden på 
ett vanligt enfamiljshus uppgår till mellan 20 och 
30.000:- *) inbegripet färg, material och arbete. 

Man kan behöva måla om ofta eller sällan beroende 
på vilken typ av färg man valt. Om fasaden grundats 
med oljealkydfärg och färdigmålats med akrylatfärg 
behöver den i genomsnitt målas om vart tionde år. 
Andra färgsystem behöver målas om oftare. 

I vårt exempel behöver man med samma målnings
behandling på kauna-panel bara måla om vart femton
de år. För den professionelle förvaltaren, som anlitar 
yrkesmålare, är här pengar att spara. Även den enskil
de husägaren, som målar själv, sparar givetvis pengar, 
men lika viktigt - för många kanske viktigare - är den 
tid man sparar och kan ägna sig åt andra aktiviteter 
under sommarmånadema. 

*) Kostnader för ommålning enligt Alf Karlsson i 
Kvalitetsgruppen inom Målarmästamas Riksföre
ning, 1996. 

Runmärket här intill är registrerat som 
varumärke och kvalitetsmärke för den kvalitetssäkrade 
fasaden. Runan är hämtad ur vikingatidens runrad. 
Vi valde tecknet för k- " k" som i kvalitet. Runtecknen 
stod även för olika begrepp och tecknet för k, " kauna". 
betydde ungefär ''ed". Det är faktiskt också vad 
kauna-panelen innebär, ett löfte om att allt gjorts på 
rätt sätt för att träfasaden ska få ett långt och friskt liv. 

Valet av jus t runtecken har ytterligare en innebörd 
och koppling till trä. Runornasform tyder nämligen på 
att de ursprungligen ristades i trä eftersom de saknar 
horisontella linjer som skulle ha sammanfallit med trä
ets ådring. Tillika representerar den epok vi använde 
runor en period av träbyggande och träanvändning 
som vi förknippar med god kvalitet. Tänk bara på de 
gamla stavkyrkorna. 



Det krävs 13 rätt för att kvalitetssäkra 

^ M A L A R I 

Grantimmer kvalitetssorteras och 
märks med datum vid fällningen. 

Varsam hantering från fällning och transport 
till sågverket. Ingen våtlagring vid sågverket. 

Specialsortering för den kvalitetssäkrade 
kauna-panelen. Torr förvaring i magasin. 

Utsågning och profilering av 
panelbrädema enligt speciella krav 

Noggrant styrd grundmålning med godkänd färg 
på flatsida, kanter och en ände senast 60 timmar 
efter utsågning och profilering. 

Emballering som förhindrar uppfuktning 
och skador. Märkning för identifiering 
och spårbarhet. 



fasadpane Här beskrivs kortfattat de åtgärder som görs av de företag som är 
certifierade för att tillverka och leverera kauna-panel. 

Åtgärderna startar redan i skogen när trädet fälls och sträcker 
sig ända fram till och med lagring i byggvaruhandeln. 

Sågning inom fyra veckor efter fällning 
Centrumutbytet blir klyvråvara 

I orknmgen påbörjas mom ett dygn 
Torkning till fuktkvotsklass 16 

... som t ex kantsidoma med 
rillor och rundade hörn. 

Spec i al sortering för det 
kvalitetssäkrade kauna-virket. 

Vi garanterar 
att virket har 
9 rätt 
när du får det. 
Resten 
beror på dig! 

GÖR FYRA RATT! 

Lagra rätt 
på byggplats 

Grundmålaändträ 
vid kapning 

Montera och spika rätt 

j Färdigmålavid 
\ lämplig tidpunkt 

med rätt färg / 



Så här gör du 
för att få 
dina fyra rätt 

Andträ 
För ett lyckat slutresultat är det avgörande att ändträet 
får rätt behandling redan innan panelbrädema sätts 
upp. De grundmålade bräderna levereras oftast med 
ena änden obehandlad. Anledningen till detta är att 
bräderna i de flesta fall ändå måste kapas minst en 
gång för att kunna passa in på fasadväggen. På dessa 
nya kapändar skall ändträet omedelbart behandlas 
med grundolja (Obs! Ej träolja!) följd av en alkyd-
oljegrundfärg. Grundoljan penslas eller rollas på upp
repade gånger. Alternativt ställs kapändama några 
minuter i en hink med grundolja på botten. Först där
efter läggs grundfärgen på. Om en ny behandlad ände 
ska ingå i en skarv bör färgen få torka före skarv-
ningen. På bräder målade med slamfärg (Falu Röd
färg) behandlas ändträet med enbart slamfärg. 

Lagring 
De grundmålade panelbrädema ska lagras så att de 
hela tiden är väl skyddade mot regn, sol, smuts och 
damm om de inte ska sättas upp med detsamma efter 
leverans. Bäst är det om brädema kan ligga väder-
skyddade under ett tak men enbart en presenning kan 
också fungera som skydd. Lagra aldrig panelerna 
inomhus eftersom de då kan torka ut och bli skeva. 
Brädema får heller aldrig lagras direkt på marken 
utan måste pallas upp. 

Färg fäster allra bäst på en helt nysågad träyta. 
Därför ska man alltid såga av den allra yttersta delen 
på tidigare obehandlade ändar och därefter snarast 
behandla det nya ändträet enligt ovan. 

När det gäller eventuell utformning av nederänden 
på panelen till s k droppnäsa, så har senare års forsk
ning visat att detta inte är så nödvändigt. Långt 
viktigare är det med rätt ändträbehandling. 



\ 

Uppsättning 
Planera arbetet väl så att allt material och alla verktyg 
finns till hands. Utforma fasaden så att vatten som 
tränger in i panelen kan ta sig ut i den bakomliggande 
luftspalten. Luta uppåtvända flata ytor så att vatten 
kan rinna av. Uppåtvända träytor ska skyddas genom 
avtäckning med t ex trä eller plåt. För att panelens 
nedre del inte ska bli utsatt för regnstänk bör avstån
det till marken vara minst 250 mm. Panelskarvar kan 
utformas enligt bilden. Om man måste stumskarva 
panelbräder så ska ändarna snedkapas och skarv-
springan vara så liten som möjligt. Spika aldrig 
genom två brädor som måste kunna röra sig inbördes. 
Spikskallama ska vara i nivå med brädans kant - inte 
djupare. Spika så långt från änden av brädan så att vir
ket inte spricker. För att undvika spiksprickor ska man 
spika minst 100 mm från änden av brädan. Vid korta
re avstånd ska man förborra. 

Plåtavrtäckning 
Stumskarv 

i 

i 

Färdigmålning 
Efter uppsätming av panelbrädema ska området runt 
spikskallama strykas med gmndolja som kan tränga 
ner i de spiksprickor som nästan alltid bildas. 

Låt därefter gmndoljan få torka. Färdigmålningen 
bör sedan ske så snart som möjligt, lämpligast under 
perioden maj till september förutsatt att det inte reg
nar eller är för kallt. Undvik att måla i alltför starkt 
solsken eller när det finns risk för nattfrost eller dagg. 
Val av toppfärg styrs delvis av vilken färgtyp panelen 
är grundmålad med. Kauna-panel som är grundmålad 
med slamfärg färdigmålas med slamfärg. För täckande 
färger finns flera valmöjligheter: linoljefärg, alkydolje-
färg eller akrylatlatexfärg. Träteks informationsblad 
"Beständiga träfasader" innehåller bl a upplysningar 
om val av lämplig toppfärg. 

Det rekommenderas att man använder samma 
fabrikat på grundfärg och toppfärg. 

Toppfärgen stryks på enligt färgfabrikantens anvis
ningar. Om panelen sätts upp under årstid som är 
olämplig för utomhusmålning ska man vänta med 
färdigmålningen. Det klarar kauna-panelen. Har den 
grundmålade panelen fått sitta uppe under flera 
månader ska den tvättas av med målarsoda före färdig
målningen. Skölj noga med vatten och svamp. 



Kontroll och skötsel 
Varje träfasad bör årligen ses över så att eventuella 
skavanker kan åtgärdas tidigt. Det kan t ex röra sig om 
flagning eller kådutflytning. Speciellt viktigt är det att 
kontrollera särskilt utsatta ställen som ändträ, skarvar, 
områden kring spikar, vindskivor, vattbräder, takfot 
och stuprörsinfästningar. 
Håll hängräiman ren. 

Har fasaden blivit smutsig kan den med fördel tvättas 
av med t ex en utspädd tvättmedelslösning som sedan 
torkas av med en fuktig svamp. 

Använd aldrig varmt vatten på ytor målade med 
akrylatlatexfärg. 

Mögel- och algpåväxt, som kan uppträda på ljusa 
kulörer, behandlas med särskilda rengöringsmedel. 

Ommålning 
För kauna-panel kan man räkna med att tiden till 
ommålning är minst 50 % längre jämfört med en nor
mal panel. Viktigast i samband med ommålningen är 
förarbetet. Tvätta rent och ta bort all löst sittande färg 
till fast underlag. Använd aldrig starka kemikalier till 
färgborttagning. På de partier där vidhäftningen till 
underlaget är bra behöver färgen inte tas bort. Där färg 
lossnar är det viktigt att få fram en trären yta. Stryk på 
grundolja på utsatta ställen som ändträ, skarvar, 
spruckna partier mm. Beroende på färgsystem grund-
målas sedan de rena partierna med lämplig grundfärg, 
s k fläckgrundning. En bra regel är att välja samma 
färgtyp som tidigare har använts. 

Mer information om bl a kontroll, skötsel 
och ommålning av träfasader finns 
i Träteks informationsblad "Beständiga 
träfasader", Kontenta 9605046. 



Kauna-märkningen garanterar 9 rätt 

Med registreringsnumret 
kan du identifiera tillverkaren 

Trätek kontrollerar 

Noggranna regler har ställts upp för vad som gäller 
vid produktionen av kauna-panel. Reglerna är sådana 
att när de följs till punkt 6ch pricka är den utlovade 
kvaliteten säkerställd. 

Personal från Trätek gf-anskar noggrant de olika 
företagen; att maskinema och utrustningen klarar de 
ställda kraven, att den berörda personalen har rätt 
kunskap, att produkter och material går att spåra, att 
arbetsrutiner och regler ar väl beskrivna och, fram
förallt, att de följs. I respektive företag har därför ett 

system för kvalitetsstyrning upprättats specifikt för 
kauna-panelen. Systemen är till sin karaktär jämför
bara med kvalitetssystem uppbyggda enligt 
ISO 9000. 

De företag som blir godkända registreras och de får 
ett certifikat med rätt att använda kauna-märket. 
Rättigheten gäller i tre år. Därefter görs en fömyad 
prövning. Under de tre åren av giltighet gör personal 
från Trätek årliga kontroller på företagen, allt för att 
löftet till köparen om en långlivad träfasad ska hållas. 



Här kan du föra bok över din kauna-fasad 
så att du kommer ihåg leverantör, färgsystem och 

dina egna inspektioner och ommålningar 

Fastighetens 
beteckning 

Leverantör av 
kauna-panel 

Tidpunkten när 
panelen 
sattes upp 

Tidpunkt för 
färdigmålning 

Färgtyp, system 
och leverantör 
av färg 

Anteckningar 

Låt "bokföringen" följa med huset om du säljer det. 



INSPEKTION DATUM 

ANDTRA 

SKARVAR 

SPIKAR 

VINDSKIVOR MM 

TAKFOT 

STUPRORSFASTEN 

PAVAXT 

DEFEKT ATGARD 

ÖVRIGA YTOR 

DATUM 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 



Formeln för kvalitetssäkring av fasadvirke 
heten 3 rätt 

9 rätt kan 
vi sköta 
Att det som kräver kontroll 
av industriella processer, 
av timmer, virke och grundfärg 
blir rätt, lovar Trätek och de 
kauna-märkta företagen 

Välja rätt gran i skogen 

Varsamhet och ingen våtlagring 

Såga inom fyra veckor 

Torka till rätt fuktkvot 

Specialsortera och lagra i magasin 

Såga och profilera bräderna 
enligt speciella krav 

Specialsortera panelbräderna 

Grundmåla inom 60 timmar med 
godkänd färg 

Emballera och märk 

4 rätt 
måste 
byggaren 
göra själv 
Att det som sker med panelen 
på byggplatsen, vid monteringen 
och färdigmålningen blir 
rätt, svarar du som byggare och 
köpare för. 
Följ instruktionema och du får 
13 rätt! 

Lagra rätt på byggplatsen 

Grundmåla ändträ 
vid kapning 

Montera och spika rätt 

Färdigmålavid 
lämplig tidpunkt 
med rätt färg 



i» 
I I 
I I ! 

li 

mm 



Trätek 
INSTITUTET FOR TRATEKNISK FORSKNING 

Box 5609,114 86 STOCKHOLM 
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 67 
Telefon: 08-762 18 00 
Telefax: 08-762 18 01 

Åsenvägen 9,553 31 JÖNKÖPING 
Telefon: 036-30 65 50 
Telefax: 036-30 65 60 

Skeria 2,931 77 SKELLEFTEÅ 
Besöksadress: Laboratorgränd 2 
Telefon: 0910-65200 
Telefax: 0910-652 65 

Detta digitala dokument 
skapades med anslag från 

Stiftelsen Nils och Dorthi 
Troédssons forskningsfond 
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