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SAMMANFATTNING 

I rapporten redogörs för vikten av en väl utförd grundbehandling för att uppnå en god 
hållbarhet på målade utomhuspaneler av trä. 

Paneler av gran och vällagrad furusplint har målats med tre olika färgsystem och ex
ponerats utomhus enligt fyra olika förfaranden på provställningar i 45° mot söder. 
Panelemas ändträytor var förseglade. Effekten av de olika kombinationerna av färg
system och exponeringsförfarande har utvärderats med avseende på förändringar i pane
lernas medelfuktkvot och det målade skiktets sprickbildningsgrad. 

Resultaten efter 3-4 års exponering visar klart att målade paneler som väderåldrats före 
grundmålningen klarar sig sämst eftersom de får högst medelfuktkvot och sprickbild
ningsgrad i jämförelse med paneler som redan var grundmålade då de började att utom-
husexponeras. Fabriksgrundning är därför ett effektivt sätt att skydda paneler mot väder
åldring fram till dess färdigmålning kan ske. 

Det färgsyslem som resulterade i lägst medelfuktkvot och sprickbildningsgrad var helt 
vattenburet och bestod av alkydemulsion som grundfärg och akrylatlatex som toppfärg. 
System med alkydemulsionsgrundfärg tycks därför fungera väl så bra som lösningsme
delsburen alkydgrundfärg, i vaije fall då som i dessa försök effekten av panelernas änd
träytor har eliminerats. 

Fuktkvoten i paneler av vällagrad furusplint låg på en väsentligt högre nivå än i paneler 
av gran. 

Kompletterande försök antyder att exponering med panelbaksidan vilande mot något 
underlag kan vara ett mer utslagsgivande förfarande alt testa målade paneler på än med 
öppen baksida. 

T A C K 

Eli stort lack riktas till Sågverkens forskningsstiftelse och Byggforskningsrådel för 
finansiering samt till Alcro-Beckers AB och Becker-Acroma AB för deras bidrag med 
färgprodukter och målningsarbele. 
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BAKGRUND 

Det är allmänt känt att en obehandlad träyta utsätts för nedbrytning då den exponeras 
utomhus. Detta beror i första hand på att solens UV-ljus och vatten bryter ned lignin-
strukturen i träet och orsakar sprickbildning. Flera undersökningar har visat att en sådan 
s k åldrad träyta utgör ett betydligt sämre målningsunderlag än en färsk träyta (Under-
haug, 1983; Williams et al., 1987). 

Inte sällan händer det att utomhuspaneler får stå omålade under en relativt lång tid innan 
platsmålning sker. Vidhäftningen mellan färg och trä kommer då att försämras, vilket 
medför att det underliggande träet, bl a via uppkomna sprickor, blir åtkomligt för mik-
robiell och kemisk nedbrytning. Forskare har påtalat vikten av att inte låta träpaneler stå 
omålade utomhus mer än 2-4 veckor (Williams et al., 1987). Senare resultat visar på en 
påtaglig ligninnedbrytning redan efter endast 3 dagars utomhusexponering (Evans m f l , 
1992). En tidig och väl utförd grundbehandling kan därför vara helt avgörande för 
hållbarheten för en ytbehandlad ytterpanel. 

Ytterpanel till prefabricerade trähus fabriksgrundas idag i allmänhet direkt i samband 
med tillverkningen. På så sätt får panelen ett skydd mot ljusnedbrytning redan innan den 
kommit utomhus. Tiden från det att panelen spikats upp tills dess att den är platsmålad 
(målad på byggplatsen) blir då inte lika kritisk som för en obehandlad panel, något som 
kan ses som en stor fördel. 

Vid starten för detta arbete (1988) användes förutom vattenburna alkydemulsionsfarger 
även vattenburna akrylatlatexfärger vid fabriksgrundning. När detta skrivs (1993) an
vänds till övervägande delen alkydemulsionsfarger samt på några ställen även lös
ningsmedelsburen alkydfärg eller linoljefärg med hög torrhalt. Fabriksgrundning med 
vattenburen alkydemulsionsfärg har tidigare ifrågasatts av bl a Trätek mot bakgrund av 
dess förmodade begränsade inträngningsförmåga i trä. De senaste forskningsresultaten 
på Trätek har emellertid visat att alkydemulsioner har lika god inträngningsförmåga som 
lösningsmedelsburen alkyd (Nussbaum, 1994). Vidare har alkydemulsionsfärgernas 
innehåll av tensider uppmärksammats. Tensider, som krävs för att skapa emulsionen, är 
hydrofila ytaktiva ämnen. De kan därför tänkas påverka en färgfilms fuktdynamiska 
egenskaper på ett negativt sätt, t ex att de håller kvar vatten i gränsskiktet mellan trä 
och färg. 

I ett tidigare arbete har bl a effekten av grundmålning utförd efter olika långa tider av 
accelererad åldring studerats i laboratorieförsök med Weather-ometer (Ekstedt, 1989). 
Åldring mellan grundmålning och täckmålning ingick också i försöken. Färgsystemen 
bestod av två olika vattenburna alkydemulsionsgrundfarger och en lösningsmedelsburen 
alkydgrundfarg. Som täckfärg användes en lösningsmedelsburen alkyd. Proverna ut
värderades med avseende på sprick- och blåsbildningsgrad. Den lösningsmedelsbuma 
alkydgrundfärgen gav lägst sprick- och blåsbildningsgrad i de fall då proverna inte hade 
åldrats före grundmålning. Prover åldrade före grundmålning gav generellt sämre resul
tat än icke-åldrade prover. För de prover som åldrats mellan grundmålning och täckmål
ning minskade skillnaderna i sprick- och blåsbildningsgrad mellan alkydemulsionsgrund-
färgerna och den lösningsmedelsbruna grundfärgen ju längre åldringen hade pågått. 



Som en fortsättning på och utvidgning av dessa laboratorieförsök utarbetades fältförsök 
med syftet att ta fram ett jämförande material som underlag vid bedömning av några 
representativa fargsystems lämplighet på ytterpaneler. Arbetet har fokuserats på hur val 
och utförande av grundbehandling påverkar ytterpanelernas hållbarhet. 

De försöksparametrar som har studerats har varit: 

1. Olika "exponeringsförfaranden" i form av 
a) Olika lång tid av åldring (utomhusexponering) före grundmålning. 
b) Åldring mellan grundmålning och täckmålning. 

2. Trämaterialets kvalitet och förhistoria. 

Resultaten från dessa fältförsök förväntas främst leda fram till en säkrare grund för 
utarbetande av rekommendationer vid grund- och täckmålning. 

FÖRSÖKSUPPLÄGGNING OCH UTFÖRANDE 

Provmaterial 

Provmaterialet bestod av paneler av gran {Picea ahies) och furu {Pinus silvestris). 

Granbräder med tvärsnittet 20 x 110 mm inköptes från tre geografiskt spridda tillverk
ningsställen; AB Götene Träindustri, AB Lundquist & Lindroth (Sigtuna) samt 
AB Tvärskogs Träindustri (Ljungbyholm). På så sätt erhölls ett någorlunda representa
tivt urval av paneler. Inköp gjordes vid två tidpunkter, maj och augusti, så att det med 
säkerhet var känt om materialet hade bevattnats eller ej före uppsägning. Materialet 
levererades som ca 2 meter långa panelbräder. Brädernas ena flatsida var sågad, de 
övriga tre var hyvlade. Från varje bräda sågades tre stycken 500 mm paneler ut, en till 
vart och ett av de tre målningssystem som de kom att målas med (se vidare nedan). 
Panelerna hade inga synliga större sprickor och var fria från angrepp av missfärgade 
svampar. Det tillverkades 30 replikat (10 från varje tillverkningsställe) av paneler med 
samma målningssystem (3 olika) och exponeringsförfarande (4 olika), vilket totalt ger 
360 granpaneler. Av panelerna hade 30 % bevattnats under sommaren (inköp under 
augusti), vilket motsvarar ungefär den andel av virket i Sverige som bevattnas. 

Furubräder av splintved med tvärsnittet 18 x 72 mm kom från Korsnäs AB där de hade 
vattenlagrats (lagrats under vatten) eller bevattnats (med sprinkler) i 14 veckor. Materia
let var angripet av missfärgande svampar och såg allmänt smutsigt ut. Furumaterialet 
togs med i försöken för att utgöra ett sämsta tänkbara val av ytterpanel. Bräderna såga
des till 500 mm paneler och fördelades efter målningssystem på samma sätt som gran
panelerna. Samtliga fyra panelsidor var sågade. Antalet replikat var 10 varav 7 hade 
genomgått vattenlagring och 3 bevattning, vilket ger totalt 120 furupaneler. För att få 
bort löst sittande smuts borstades panelerna av med en stålborste. 

Panelernas ändytor tätades genom målning med en lösningsmedelsburen alkydgrundfarg 
följt av tätning med byggsilikon. För senare upphängning på provställningar tastes en 
skruvögla av mässing, som doppats i silikon, i förborrade håll på ändytorna. Efter 



konditionering under ett par månader vid 65 % RF och 20 °C, vägdes panelerna. Fukt-
kvotsbestämning med torrviktsmetoden på ett antal parallellpaneler visade att fuktkvoten 
för gran var ca 15 % och för furu ca 14 %. 

De färgsystem som panelerna målades med (benämnda A, B och C) bestod av kommer
siella produkter och fmns beskrivna i Tabell 1. 

Tabell 1. Använda färgsystem 

Coaling systems included in the study 

A B C 

Grundfårg 
Primer 

Care Panelgrund 

Vattenburen alkyd-
emulsion 
(Becker-Acroma) 

Torrhalt: 
35,8 viktprocent 
27,5 volymprocent 

Trägrund Utomhus 

Lösningsmedelsburen 
alkyd 
(Beckers) 

Torrhalt: 
55,2 viktprocent 
38,6 volymprocent 

Samma som B 

Toppfarg 
Top coat 

Utomhusakrylat 

Vattenburen akrylat-
latex 
(Beckers) 

Torrhalt: 
55,2 viktprocent 
39,2 volymprocent 

Samma som A Villafärg 

Lösningsmedelsburen 
alkyd 
(Beckers) 

Torrhalt: 
77,0 viktprocent 
64,0 volymprocent 

Torrhalten anges efter eventuell spädning. Kulören på samtliga färger var vit. 

Grundfärgerna applicerades med spruta och täckfärgerna målades med pensel i ett skikt. 
Allt målningsarbete utfördes av yrkesmålare. Panelerna vägdes så att påläggningsmäng-
den kunde beräknas. Pålagd mängd våt färg ges nedan som medelvärden i g/m^. 

Furu, grundfärg 
toppfärg 

Gran, grundfärg 
toppfärg 

A B C 

150 150 150 
170 155 195 

195 195 195 
220 180 210 

Nymålade paneler fick torka 6-7 dagar i rumsklimat. 



Exponeringsförfarande (= exponering) 

Panelerna ulomhusexponerades på provställningar på Träteks provfält som är beläget på 
Bogesundslandet mellan Stockholm och Vaxholm. Exponeringen skedde i 45° mot 
söder, se figur 1. Panelernas baksidor vilade mot spikhuvuden för alt undvika träkontakt 
med provställningarna. 

Figur 1. Provslällningar med provpaneler. 

Test racks at the exposure site. 

Försökels uppläggning avseende olika exponeringsförfaranden framgår av lidschemal i 
figur 2. I del följande kommer uttrycket exponeringsförfarande all ersättas med del enk
lare exponering. (Schemat innehåller även information med anknytning till senare text.) 
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Ulomhusexponering av omålade paneler under perioden fr o m november t o m april 
(exponering I) medför ungefär dubbelt så stor väderbelaslning jämfört med ulomhusex
ponering under perioden fr o m mars t o m april (II) (Lund, 1989). Exponering I och II 
motsvarar de fall då utomhuspaneler får stå omålade innan plalsmålning sker. Åldring 
av panelerna under perioden juni-september ( I I I , totalt 3 månader) motsvarar del fall då 
man väntar med platsmålning av fabriksgrundade paneler. 

Paneler som exponerats före grundmålning (exponering I och II) eller före toppmålning 
(exponering III) konditionerades vid 20 °C och 65 % RF före den slutliga målningen. 

Mätning, utvärdering 

Fältförsöket utvärderades med avseende på: 

- Panelernas medelfuktkvot bestämd genom vägning. 
- Sprickbildningsgrad (enligt SS 18 42 04). 

Sprickbildningsgraden bedömdes efter en skala 0-5 där O anger inga sprickor och 5 hög 
täthet av sprickor. 

Datum för mättillfällena var följande: 

Mättill Datum Exponeringstid 
fälle (månader) 

1 90-11-06 4,5 
2 91-04-03 9,5 
3 91-07-31 13,5 
4 91-10-04 15,5 
5 92-05-13 22,75 
6 92-05-20 23,0 
7 92-10-26 28,0 
8 93-06-08 35,5 
9 93-09-21 39,0 

Räknat f r o m att panelerna placerats ut efter toppmålning (exponering 1, I l och IV) 
samt efter grundmålning (exponering III) . 

Kompletterande försök 

Efter fallförsökets start påbörjades i januari 1991 ett kompletterande försök (se lid
schemal i figur 2). Avsikten var här alt studera paneler exponerade för vad som kan 
förväntas vara en högre fuklbelaslning än del gängse vedertagna sättet då paneler ex
poneras med öppen baksida. Panelernas baksidor täcktes därför i några olika utföranden. 
Eventuella skillnader i fuktdynamiska egenskaper mellan olika färgsyslem kan då länkas 
bli mer framträdande. 
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Paneler i fyra olika konstruktioner iordninggjordes, se figur 3. Varje konstruktion om
fattade tio granpaneler (20 x 90 x 500 mm) ur samma trämaterial som använts tidigare. 
Panlerna målades med två av fargsystemen; A (helt vattenburet) och C (helt lösnings-
medelsburet). Varje kombination av konstruktion och färgsystem omfattade fem repli
kat. Panelerna i detta kompletterande försök, således totalt 40 st, utvärderades på sam
ma sätt som övriga paneler. Första mättillfället var 91-04-03. 

Konstruktion 

I . Panel liggande mot plywood. 

2. Panel med två spikar islagna, 
liggande mot plywood. 

• \ / 
\ 

s 
N 

\ 
^ 

\ \ 
> 

3. Panel med två spikar islagna, 
öppen baksida. 

4. Panel helt tätad på baksidan 
med byggsilikon. 

Figur 3. Konstruktioner ingående i det kompletterande försöket. 

Constructions included in the supplementary test. 
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R E S U L T A T 

Granpaneler 

Medelfuktkvoten varierar vid de olika mättillfällena mellan 15 och drygt 30 %. 

Vid en jämförelse av de olika färgsystemen m a p panelernas fuktkvot framgår det att 
vid de båda exponeringarna med åldring före grundmålning (I och II) ger det helt vat
tenburna systemet A generellt sett lägst fuktkvot. Färgsystem B ger i sin tur lägre fukt
kvot än system C (se figur 4 a och b). 

För paneler som exponerats utan åldring före grundmålning (III och IV) är tendensen 
fram till de senaste tre mätningarna densamma som för åldrade paneler, d v s 
A < B < C , men vid de senaste mätningarna har dessa skillnader jämnats ut (se t~igur 4 c 
och d). 

Värt att notera är att vid de två mätningar som utfördes i maj 1992 med en veckas mel
lanrum med mycket torrt och varmt väder, erhålls samma rangordning mellan targsyste-
men. Detta visar att panelerna torkat ut med ungefär samma hastighet oberoende av 
färgsystem. 

När man istället jämför de olika exponeringarnas inverkan erhålls för färgsystem B och 
C en generellt högre fuktkvot med åldring före grundmålning (I och II) än med ej åldra
de paneler (III och IV). Denna skillnad förstärks med tiden (se figur 5b och c). För sys
tem A är däremot skillnaderna mellan de olika exponeringarna inte särskilt stora (se 
figur 5a). Tendensen med klart högre fuktkvoter för åldrade paneler (I och II) är inte 
alls lika uttalad för system A som för system B och C. 

Intressant att notera är att på det hela taget erhålls inga större fuktkvotsskillnader mellan 
exponering I I I och IV. Detta visar att det därför inte är speciellt kritiskt om t ex fab-
riksgrundade paneler får sitta uppe några månader innan platsmålning sker. 

En statistisk analys har gjorts på samtliga fuktkvotsdata. Med s k multifaktor varians
analys kan man visa att det finns en samverkan (eng. interaction) mellan de två faktorer
na färgsystem och exponering. Det kan t ex innebära att rangordningen mellan de tre 
färgsystemen m a p fuktkvoten ändras mellan de olika exponeringarna. I tabell 2 finns 
medelvärden och standardavvikelser vid de sista tre mättillfällena angivna. Dessutom 
redovisas signifikanstesler mellan de olika fårgsystemen vid en och samma exponering. 

Sprickbildningsgraden framgår vid tre mättillfällen i figur 6. Åldring före grundmålning 
(I och II) har definitivt en negativ inverkan och resulterar i en hög och med tiden ökan
de sprickbildningsgrad för samtliga färgsystem. Paneler som både grundmålats och 
toppmålats innan de placerades ut (exponering IV) har genomgående lägst sprickbild
ningsgrad. 
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Figur 4. Inverkan av olika färgsystem (A, B och C) på medelfuktkvoten i granpa
neler. Varje diagram (a-d) motsvarar ett exponeringsfall (I-IV). 

Tfie effect of different coating .systems (A, B and C) on the average moistu
re content in spruce panels. Each diagram (a-d) represents a different 
"procedure of exposure" (I-IV). 
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Figur 4. forts. 

cont. 
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Figur 5. Inverkan av olika exponeringar (I-IV) på medelfuklkvolen i granpaneler. 
Varje diagram (a-c) motsvarar ett målningssyslem (A,B,C). 

Tfte effect of "procedures of exposure" (I-IV) on the average moisture 
content in spruce panels. Each diagram (a-c) represents a different coating 
system (A,B,C). 
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Tabell 2. Fuktkvotsmedelvärden, m, och standardavvikelse, (s), för gran(G) och 
furu(F) vid några olika mättillfällen. I tabellen redovisas också resultatet 
från signifikanstester (5%-nivån) av fuktkvotsmedelvärden mellan de 
olika färgsystemen vid en viss exponering. Om två eller tre x, i varje 
grupp om tre, står i samma lodräta rad symboliserar detta det fall då 
ingen signifikant skillnad råder mellan respektive färgsystem. 

Spread of moisture content data given as an average, m, and standard 
deviation, (s), for spruce(G) and pine(F) panels. Results from significan
ce tests between the different coating systems are also included. 

Okt -
m 

92 
(s) 

Juni 
m 

-93 
(s) 

Sept -93 
m (s) 

GAI 28,5 (2,6) X 19,1 (1,1) X 23,7 (1,9) X 

GBI 29,6 (4,2) X X 20,9 (2,0) X 25,4 (3,4) X 

GCI 31,6 (6,5) X 22,8 (2,6) X 27,6 (4,4) X 

GAII 28,8 (1,6) X 19,2 (0,8) X 23,4 (1,2) X 

GBII 29,1 (3,0) X X 20,7 (1,2) X 24,8 (1,5) X 

GCII 30,5 (3,2) X 22,2 (1,4) X 26,4 (1,7) X 

GAIII 27,9 (1,2) X 18,7 (0,8) X 22,7 (0,9) X 

GBIII 28,3 (2,4) X 19,2 (1,1) X 23,3 (1,3) X 

GCIII 27,5 (1,3) X 19,2 (0,9) X 22,9 (0,9) X X 

GAIV 27,6 (1,8) X 18,2 (0,9) X 22,2 (1,2) X 

GBIV 27,1 (2,2) X 18,5 (1,0) X 22,4 (1,4) X 

GCIV 27,1 (1,3) X 19,0 (0,7) X 22,7 (1,0) X 

FAI 93,0 (17,8) X 31,0 (2,8) X 

FBI 103,2 (19,4) X 34,2 (3,9) X X 

FCI 110,0 (19,2) X 36,7 (4,1) X 

FAII 78,0 (23,3) X 29,8 (4,9) X 

FBII 94,7 (27,8) X 36,0 (6,8) X F ö r s ö k e t med 

FCII 100,3 (31,1) X 40,2 (8,2) X furupaneler avslutat 

FAIII 71,0 (32,0) X 26,7 (5,9) X 

FBIII 80,7 (32,2) X 30,3 (5,3) X 

FCIII 86,0 (18,3) X 35,5 (4,5) X 

FAIV 71,9 (25,6) X 27,2 (6,7) X 

FBIV 87,9 (22,2) X 31,9 (7,4) X 

FCIV 85,2 (28,3) X 32,4 (8,2) X 
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Figur 6. 

Juli 91 Juni 93 Sept 93 

sprickbildningsgraden för granpaneler vid tre mättillfällen för respektive 
färgsystem (A, B, C) och exponering ( I - IV) . 

Degree of cracking for spruce panels af three measurement dates. 

Furusplintpaneler 

Furusplintpanelerna visade sig ha en synnerligen hög vattenupptagningsförmåga. Detta 
var väntat då materialet var våtlagringsskadat, vilket gör det mycket sugande. Medel-
fuktkvoten kom i vissa fall upp i hela 110 %. Ett flertal av furupanelerna uppvisade 
redan efter en ganska kort tids utomhusexponering skador i form av sprickor, tlagning 
samt förekomst av missfärgande svampar. Försöket med furupaneler avbröts efter mät
ningen i juni 1993 då färgen på flera paneler som åldrats före grundmålning hade flag-
nat så mycket att fortsatta mätningar inte var meningsfulla. 

Även för furupanelerna är den generella tendensen att system A ger lägst fuktkvot och 
att exponering I och i viss mån exponering I I ger högre fuktkvot än exponering I I I och 
IV (se figur 7 och 8). Spridningen i fuktkvotsdata för furu materi al et är mycket stor 
varför flera av de skillnader som framgår i figur 7 och 8 inte är signifikanta. På samma 
sätt som för gran materialet ges några statistiska data med signifikanstest i tabell 2. 

Sprickbildningsgraden för furupanelerna ligger framförallt initialt på en avsevärt högre 
nivå än granpanelerna (se figur 9 och 6). Det finns även för furu en påtaglig skillnad 
mellan paneler som åldrats före grundmålning (I och II) och ej åldrade (III och IV). 
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Figur 7. 

Nov 90 Juli 91 Maj13 92 Okt 92 
Apr 91 Okt 91 Maj20 92 Juni 93 

A l 

B I 

C l 

a 

A l l 

B i l 

C il 

b 

Nov 90 Juli 91 Maj13 92 Okt 92 
Apr 91 Okt 91 Maj20 92 Juni 93 

Inverkan av olika färgsystem (A, B och C) på medelfuktkvoten i furupane
ler. Varje diagram (a-d) motsvarar ett exponeringsfall (I-IV). 

The effect of different coating systems (A, B and C) on the average moistu
re content in pine panels. Each diagram (a-d) represents a different "pro
cedure of exposure" (I-IV). 
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Figur 8. 
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Nov 90 Juli 91 Mai13 92 Okt 92 
Apr 91 Okt 91 Maj20 92 Juni 93 

Inverkan av olika exponeringar (I-IV) på medelfuktkvoten i furupaneler. 
Varje diagram (a-c) motsvarar ett målningssystem (A,B,C). 

The effect of "procedures of exposure" (I-IV) on the average moisture 
content in pine panels. Each diagram (a-c) represents a different coating 
system (A,B,C). 
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Figur 9. 

Juni 93 Juli 91 

IV 

Sprickbildningsgraden vid två mättilltallen hos furupanelerna för respekti
ve färgsystem (A, B, C) och exponering ( I - IV) . 

Degree of cracking for pine panels at two measurement dates. 
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Kompletterande försök 

Ett antal tendenser kan skönjas i det kompletterande försöket med olika konstruktioner 
(figur 10). 

Man kan konstatera att inga skillnader i fuktkvot tycks föreligga mellan de två konstruk
tionerna med plywood (1 och 2) för ett och samma fårgsystem. Det kan tolkas så att de 
islagna spikarna i konstruktion 2 inte nämnvärt påverkar panelens medelfuktkvot. 

En annan tendens är att fårgsystem A ger lägre fuktkvot än system C för konstruktio
nerna med plywoodunderlag (1 och 2) men inte för konstruktionen med öppen baksida 
(3). Detta indikerar att en exponering med täckt baksida, där fukt kan bli stående, kan 
ge ett mer utslagsgivande resultat m a p fuktkvotsskillnader mellan olika färgsystem. 
Försöksunderlaget har dock varit mycket begränsat varför några säkra slutsatser inte går 
att dra. Statistikdata redovisas i Tabell 3. Antalet replikat i detta försök (5 st) var alltför 
begränsat för att göra en redovisning av sprickmätningar meningsfulla. 

O 

Figur 10. 

A 1 

C 1 

A2 

C2 

A3 

C3 

A4 

C4 

Apr 91 Okt 91 Maj20 92 Juni 93 
Juli 91 Maj13 92 Okt 92 Sept 93 

Inverkan av olika kombinationer av färgsystem (A och C) och konstruk
tioner (1-4) på medel fuktkvoten i granpaneler i de kompletterande för
söken. 

The effect of different combinations of coating systems (A and C) and 
constructions (1-4) on the average moisture content for spruce panels in 
the supplementary tests. 
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Tabell 3. Medelvärde, m, standardavvikelse, (s) och resultat från signifikanstest 
(5 %-nivån) för de kompletterande försöken. 

Statistical data for the spruce panels included in the supplementary test. 

Okt -92 
m (s) 

Juni 
m 

-93 
(s) 

Sept 
m 

-93 
(s) 

A l 28,7 (2,6) X 14,3 (0,5) X 21,0 (2,1) X 

CI 29,9 (1,9) X 18,3 (1,5) X 24,7 (1,9) X 

A2 27,0 (0,5) X 14,5 (0,8) X 20,6 (1,3) X 

C2 28,8 (3,4) X 17,5 (2,1) X 23,8 (3,6) X 

A3 23,2 (0,3) X 14,6 (0,6) X 18,5 (0,4) X 

C3 21,4 (0,4) X 14,0 (0,2) X 17,5 (0,1) X 

A4 22,4 (0,9) X 15,2 (0,6) X 19,5 (0,7) X 

C4 19,3 (0,6) X 16,1 (0,7) X 18,5 (0,9) X 

DISKUSSION O C H SLUTSATSER 

Fältförsök av denna typ där ändträytorna på panelerna har varit förseglade återspeglar 
inte den konstruktion man ofta har på en fasad, där skador ofta uppkommer vid skarvar 
och ändträytor. Även om exponering i 45° med omålad öppen baksida är ett vedertaget 
sätt att prova paneler på så avviker detta förfarande mycket från en panelvägg där baksi
dan är täckt. De kompletterande försök som gjorts och där baksidan av panelerna på 
olika sätt har varit både täckt och öppen antyder också att detta är ett mer utslagsgivan
de sätt att testa paneler på. 

Vidare kan konstateras att medelfuktkvotsmätningar har den nackdelen att de ofta döljer 
eventuella stora lokala skillnader i fuktkvot. I den jämförelse som gjorts mellan paneler, 
med och utan spikar, liggande mot plywood underlag framkommer inga nämnvärda 
skillnader i medel fuktkvot. Det kan dock inte uteslutas att området runt spikarna har 
haft en kraftig förhöjd fuktkvot jämfört med övriga delar av panelen. Alternativa och 
mer invändningsfria sätt att mäta fuktkvoten är med s k mätstift eller med datortomo-
grafiröntgen. Båda dessa metoder kräver emellertid betydligt mer kostnadskrävande 
insatser. 

De generella slutsatser man kan dra av fältförsöket är att det helt vattenburna färgsyste
met bestående av en alkydemulsionsgrundfärg och akrylatlatex som toppfarg fungerar 
väl så bra som system med alkydoljegrundfärg då de provats på paneler där effekten av 
ändträytor har varit eliminerade. En träyta som har åldrats före grundmålning utgör ett 
betydligt sämre målningsunderlag än en färsk träyta. I detta avseende spelar det mindre 
roll om träytan har väderexponerats i två eller sex månader före grundmålningen. Den 
negativa effekten av åldring före grundmålning framgår tydligast för det helt lös-
ningsmedelsburna systemet och är mindre uttalad för systemen med akrylatlatex färg. 
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Detta kan delvis förklaras med akrylatlatextargens större elasticitet. Det kan också 
konstateras att fabriksgrundning är ett effektivt sätt att skydda panelen under flera må
nader fram till dess platsmålning sker. 

En uppföljning med fortsatt utvärdering av granpanelerna kommer att ske framöver. 
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ENGLISH SUMMARY 

The importance of priming för extending the service life of painted exterior wood pa
nels has been evaluated in field tests. 

Panels of spruce and pine sapwood were painted with three different coating systems 
and exposed outdoors on racks according to four different "procedures of exposure". 
All end-grain surfaces were sealed. The effects of the different combinations of coating 
system and procedure of exposure were evaluated by measuring the average moisture 
content and the degree of cracking. 

The results after 3-4 years exposure show that preweathering prior to painting results in 
a higher moisture content and a higher degree of cracking. Factory priming is an effec
tive way to protect the wood surface from degradation caused by weathering. 

The lowest moisture content and degree of cracking were obtained with a water-borne 
coating system consisting of an alkyd emulsion primer and an acrylic latex top coat. 
Thus, in a construction where the effect of end-grain surfaces has been eliminated, a 
water-borne alkyd emulsion primer seems equivalent to solvent-borne alkyd primers. 

Supplementary tests indicate that exposure of panels with the backs resting against an 
underlying material, e.g. plywood, is a more decisive way for testing painted panels 
than when the back is uncovered. 
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