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Unngå muggsopp på trykkimpregnert trelast
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SP Bygg och Mekanik
Box 857, SE- 501 15 Borås, Sverige
Telefon: +4610-516 50 00, Telefax: +4633-13 55 02
E-post: info@sp.se, www.sp.se

Misfarging på grunn av muggsopp på trykkimpregnert trelast oppleves som et voksende problem innen 

impregneringsindustrien. Forutsetningene for muggsopp er høy luftfuktighet og riktig temperatur. Hvor omfattende 

muggsoppangrepet er, vil også avhenge av andre faktorer som treslag, om trelasten er infi sert av muggsopp eller 

sporer før impregnering, mye muggsporer i omgivelsene, impregneringsmidlet og eventuell overfl atebehandling. 

Nedenfor følger en del råd om hvordan en kan redusere risikoen for angrep av muggsopp.

Før impregnering

1. Sjekk at trelasten er fri for muggsoppangrep før den 
impregneres.
Trelast som allerede er angrepet av muggsopp, steriliseres ikke 
av impregneringen. Når fuktbetingelsene er gunstige, kan 
muggsoppveksten tilta igjen.

2. Området hvor trelasten oppbevares (impregnert så 
vel som uimpregnert), må holdes ryddig.
Vrak, kapp, sagfl is o.l. som blir liggende, vil under fuktige 
betingelser lett angripes av muggsopp, utgjøre en kilde for 
sporespredning og dermed øke risikoen for muggsoppangrep 
på trelasten.

3. Fjern fl is fra trelasten etter bearbeiding, som for 
eksempel endekapping.
Flisa kan redusere tørkingen og binde vann til trelasten.

4. Beskytt trelasten mot støv.
Ved bl.a. transport i trelastlager kan store støvmengder (fl is, 
pollen, jord- og sandpartikler o.l.) virvles opp, binde fuktighet 
og derved føre til en muggsoppinfeksjon.

5. Pass på at strø ikke er infi sert av muggsopp.
Infi serte strø kan lett overføre mugg til trelasten. Se også 
punkt 8.



Impregneringen

6. Antimuggmiddel som tilsettes impregnerings-
løsningen, er kun en midlertidig beskyttelse.
De antimuggmidler som fi nnes på markedet og som 
tilsettes impregneringsløsningen, har begrenset virk-
ningstid og er primært tenkt å beskytte mot muggsopp-
dannelse i tørketiden. Tørketiden varierer imidlertid med 
årstiden. Middelleverandøren vil kunne opplyse om riktig 
dosering av antimuggmiddel. Når trelasten har oppnådd 
en overfl atefuktighet på 25 % eller lavere, anses risikoen 
for muggsoppangrep for minimal. Kunstig tørking redu-
serer tiden som er gunstig for mugg- og/eller 
blåvedsoppangrep på trelasten.

Etter impregnering

7. Når trelasten tørkes kunstig.
Tenk også her på å holde det ryddig for vrak og kapp. 
For å redusere risikoen for muggsoppangrep, kan det 
være tilstrekkelig raskt å oppnå en tørr overfl ate. 

8. Når virket tørkes utendørs.
For å redusere risikoen for muggsoppangrep, er det 
viktig å ha god luftsirkulasjon i trelastpakkene under 
tørkingen.

    •  Del trelastpakkene i smale og høye stabler, så tykke   
    strø som mulig, gjerne opp til 32 mm. Er strøene for      
    tynne, blir luftsirkulasjonen liten og risikoen for mugg 
    soppangrep øker. Plasser strøene slik at trelasten ikke  
    synker ned mellom strøene og reduserer 
    luftsirkulasjonen.

    •  Plasser stablene på 30 - 40 cm høye betongsviller  
    eller lignende for å oppnå en luftig lagring.

    •  Plasser stablene slik at herskende vindretning         
    utnyttes.

    •  Beskytt stablene mot nedbør for eksempel under et  
    stort tak. Tak med stort overheng som også beskytter  
    mot nedbør, er å foretrekke. Presenning bør ikke  
    legges direkte på stabelen.

Om utørket trelast oppbevares i et lager med vegger 
uten lufting, øker risikoen for muggsoppangrep. 

9. Beskytt også den impregnerte trelasten mot støv 
etc
Se punkt 4.

Etter leveranse

10. Virket må beskyttes mot fuktighet
Også etter leveranse må virket beskyttes mot fuktighet 
for å unngå muggsoppangrep. Følg rådene ovenfor 
vedrørende lagring av den impregnerte trelasten. Tenk 
også på at effekten av eventuelt tilsatt antimuggmiddel 
avtar ganske raskt.


