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grundmålad fasadpanel
P-märkt 



 
grundmålad fasadpanel

•	 P-märkt	fasadpanel	är	en	kvalitetssäkrad	produkt	som	ger	bra	förutsättningar	
för	lång	livslängd.

•	 Panelen	 är	 kontrollerad	 och	 godkänd	 enligt	 SPs	 certifieringsregler	 för	 P-
märkt	panel	och	märkt	med	leverantörens	namn.	Den	är	även	märkt	med	typ	
av	grundfärg	så	att	rätt	toppfärg	kan	väljas	som	passar	ihop	med	grundfärgen	
för	bästa	prestanda.

•	 För	 en	 jämn	och	bra	kvalitet	 kvalitetskontrolleras	panelen	flera	gånger	på	
sågverket,	där	man	sorterar	fram	bräder	enligt	certifieringskraven	när	det	
gäller	tillåtna	kvistar,	kåda,	sprickor	mm.

•	 Panelen	 grundmålas	 med	 filmbildande	 täckfärger	 med	 minst	 60	 µm	 torrt	
färgskikt	 så	 att	 träet	 skyddas	 innan	 det	 färdigmålas	 på	 plats.	 	 Grundmål-
ningen	utförs	industriellt	inom	ett	fastställt	tidsintervall	efter	sågningen,	och	
på	en	ren,	nysågad	yta	med	jämn	fuktkvot	så	att	 färgen	får	bästa	 tänkbara	
vidhäftning.	Målningen	sker	med	dokumenterade	färgsystem	enligt	certi-
fieringsreglerna.	Kontinuerliga	kontroller	görs	under	produktionen.	

•	 Hanterings-,	monterings-	och	underhållsanvisningar	medföljer	panelerna.
	

Fasadtyp
Träpanel	kan	monteras	stående	eller	lig-
gande.	 Husets	 storlek,	 utformning	 och	
omgivning	 bör	 bestämma	 vilken	 panel	
som	 används.	Anslutningar	 vid	 fönster,	
dörrar	 och	 hörn	 påverkar	 också	 husets	
utseende.				
Stående	 panel	 har	 traditionellt	 varit	

vanligast	 i	 Sverige.	 På	 stående	 panel	
rinner	regnvatten	av	bra,	men	nedåtvänt	
ändträ	är	känsligt	för	stänk	från	marken.	
Liggande	 panel	 är	 vanligare	 i	 bl	 a	

Norge.	Den	har	fördelen	att	den	inte	har	
uppåt-	eller	nedåtvänt	ändträ.	Dessutom	
är	det	lätt	att	byta	ut	skadade	bräder	ned-
till.		En	nackdel	är	att	vatten	kan	stanna	
kvar	i	horisontella	springor.

Paneltyp
Stående	 panel	 utförs	 som	 lockpanel	
eller	lockläktpanel	med	panelbräder	med	
rektangulärt	 tvärsnitt.	Skarvarna	mellan	
bottenbräderna	 täcks	 med	 lockbräder	
eller	 lockläkt.	 Det	 finns	 även	 stående	
profilerad	panel	av	spontade	eller	falsade	
bräder	med	raka	eller	fasade	kanter.
Liggande	 paneler	 har	 droppkant	 på	

den	 nedre	 kanten	 för	 att	 undvika	 fukt-
vandring	 i	 skarvarna.	 Liggande	 panel	
kan	utföras	som	förvandringspanel	med	
bräder	i	lutning	över	varandra	eller	med	
olika	 profiler	 som	 fjällpanel,	 enkelfas-
spont	eller	falsad	enkelfas.
Det	 är	 viktigt	 att	 profilutformningen	

på	 panelen	 är	 rätt	 så	 träet	 kan	 röra	 sig	
och	 följa	 årstidsvariationer.	 En	 korrekt	
profil	gör	också	att	vatten	inte	rinner	fel.	
Det	 ska	 gå	 att	 ersätta	 och	 komplettera	
panelen	 i	 framtiden,	därför	 följer	pane-
lerna	svensk	standard.

Tillverkning av träpanel
Fasadpanelen	 är	 tillverkad	 och	 kon-
trollerad	 enligt	 SPs	 certifieringsregler	
för	 P-märkning	 av	 fasadpanel.	 Reglerna	
innehåller	 krav	 på	 kvaliteten	 och	 mål-
fuktkvoten	 16	 %	 för	 grundråvaran	 till	
panelen.	Det	 ställs	 krav	 på	 hanteringen	
av	 trämaterialet	 fram	 till	 att	 panelen	

tillverkas.	Den	 färdiga	 panelen	 sorteras	
sedan	 enligt	 särskilda	 regler	 anpassade	
för	ytterpaneler.	När	det	gäller	t	ex	be-
gränsning	av	kvistar,	kådlåpor	m	m	så	är	
kraven	strängare	för	framsidan	och	kan-
terna	än	för	baksidan.	Kvisthål	och	lösa	
kvistar	får	inte	förekomma.
Grundmålade	 paneler	 har	 finsågade	

eller	 rillade	 ytor	 för	 att	 färgen	 ska	 fästa	
bra.	 Hörnen	 är	 rundade/fasade	 med	
minst	 2	mm	 för	 att	 ge	 tillräckligt	 färg-
lager.	 Förhållandet	 bredd:tjocklek	 för	
panelbräderna	 ska	 inte	 överskrida	 9:1	
för	att	bräderna	ska	vara	formstabila	och	
inte	kupa	sig.	Fuktkvoten	kontrolleras	så	
att	den	är	jämn	i	panelerna.

Målning
P-märkning	av	grundmålad	panel	omfat-
tar	 målningssystem	 med	 filmbildande	
täckfärger.	 Färgleverantören	 ansvarar	
för	 färgerna	 och	 hur	 grundoljning	 och	
grundmålning	ska	utföras.		Till	P-märk-
ningen	 används	 färgtyper	 som	 erfaren-
hetsmässigt	fungerar	bra,	och	de	enskil-
da	färgerna	har	bedömts	ha	god	kvalitet,	
se	färglista.	Färgerna	dokumenteras	och	
kontroller	 av	 färgpåläggningen	 görs	 så	

att	målningen	utförs	på	rätt	sätt.	Färgen	
läggs	på	med	minst	60	µm	torrt	färgskikt	
enligt	 P-märkningsreglerna	 och	 färgle-
verantörens	anvisningar.
			Panelen	kan	vara	grundmålad	med	ett	
eller	 två	 lager.	 Grundmålningens	 totala	
färgskikt	 ska	 vara	minst	 60	 µm	 för	 att	
träet	 ska	 skyddas	 fram	 till	 färdigmål-
ningen.	 Efter	 montage	 av	 panelen	 fär-
digmålas	enligt	färgleverantörens	anvis-
ningar,	se	även	AMA	Hus.

Hantering och lagring
P-märkt	 panel	 tillverkas	 med	 fastställd	
kvalitet	för	att	ge	en	hållbar	fasad,	men	
ett	bra	resultat	förutsätter	också	att	brä-
derna	hanteras	rätt.	Hanterings-,	monte-
rings-	 och	 underhållsanvisningarna	 ska	
följas.
Panelen	 ska	 skyddas	 mot	 nederbörd	

och	markfukt	vid	all	hantering	och	lag-
ring	 före	 uppsättning.	 Täckning	 med	
presenning	eller	tält	ska	utföras	så	att	luft	
kan	cirkulera.	Vid	uppläggning	på	bygg-
platsen	ska	det	finnas	luftning	under	vir-
ket.	 Panelpaket	 ska	 lagras	 horisontellt	
och	i	skugga	utomhus	på	en	väl	dränerad	
plats	och	minst	300	mm	över	markytan.	

P-märkt 



Detaljer
Vid	 allt	 träbyggande	 är	 det	 viktigt	 att	
skydda	 träet	 mot	 fukt.	 Störst	 skaderisk	
för	 träkonstruktioner	utomhus	finns	vid	
ändträ.	Även	sammanfogningar,	motlig-
gande	träytor	(ytkontakt)	samt	spikning	
och	skruvning	utgör	riskpunkter.
Det	är	mycket	viktigt	att	grundmålade	

bräder	som	kapas	vid	 t	ex	skarvar	eller	
avslutningar	mot	sockel,	behandlas	med	
penetrerande	 grundolja	 och	 grundfärg	
på	det	obehandlade	ändträet	vid	kapade	
änden	 innan	 färdigstrykningen.	Färg-
tillverkarens	anvisningar	ska	följas.
Skarvar	bör	utföras	 så	 att	 stumskarv-

ning	undviks.	Skarvar	i	stående	panel	bör	
utföras	med	t	ex	längsgående	droppbleck	
eller	 lutande	 bräda.	 Skarvar	 i	 liggande	
panel	blir	mer	hållbara	om	de	utförs	vid	
samma	reglar	och	med	en	täckande	läkt	
över	 skarven,	 i	 stället	 för	 stumskarvar	
utspridda	över	 fasaden.	För	att	undvika	
skarvar	kan	fingerskarvade	paneler	i	rätt	
längder	vara	ett	alternativ.
Vid	 anslutning	 nedtill	 mot	 mark	 bör	

avståndet	från	panelbräder	till	mark	vara	
minst	 300	 mm	 för	 att	 undvika	 vatten-
stänk	 från	marken.	Vid	 kortare	 avstånd	
ökar	 risken	 för	 fuktskador	 och	 tätare	
underhåll	 bör	 utföras.	 Vid	 fönster	 ska	
anslutningen	mellan	 fönsterkarmen	 och	
fönsterblecket	 vara	 tät	 och	 panelens	
övre	 ände	 avslutas	minst	 10	mm	under	
blecket	 för	 luftning.	 Över	 fönster	 ska	
mellanrummet	 mellan	 droppbleck	 och	
panelände	vara	minst	20	mm	för	åtkomst	
vid	målning.

Minimiavstånd	 100	mm
till	panelände

Minimiavstånd	 20	mm
till	panelkant

Montage
Panelen	 spikas	 eller	 skruvas	 i	 spikläkt	
med	 dimension	 och	 centrumavstånd	 så	
att	panelen	fäster	stadigt	och	det	blir	en	
luftspalt,	minst	25	mm,	bakom	panelen.	
Spikläkten	vid	paneländar	placeras	om	

möjligt	 så	 att	 spik/skruvavståndet	 till	
paneländen	 blir	 minst	 100	 mm	 för	 att	
undvika	 sprickor	 i	 ändträet.	Vid	 infäst-
ning	 närmare	 brädänden	 ska	 man	 för-
borra.

Spik/skruv	 ska	 drivas	 in	 så	 att	 huvudet	
ligger	i	liv	med	panelytan.	Spikmaskiner	
ska	ställas	in	rätt	och	kontrolleras	under	
arbetets	gång.	Om	spik/skruv	drivs	in	för	
långt	så	att	träet	skadas,	ska	brädan	bytas	
ut	alternativt	hålet	oljas	och	grundmålas	
före	färdigstrykning.

Spik/skruv	får	inte	gå	igenom	två	bräder,	
så	 att	 brädernas	 naturliga	 fuktrörelser	
förhindras.	 Panelens	 överlapp	 ska	 vara	
minst	20	mm.

Spikar/skruvar	 ska	 vara	 rostskyddade,	
t	 ex	 varmförzinkade	 eller	 rostfria.	 De	
ska	vara	så	långa	att	de	ger	tillräcklig	ut-
dragshållfasthet	men	inte	skadar	bakom-
liggande	vindskydd,	se	AMA	Hus.

Rätt

Fel

Underhåll
Behovet	av	underhåll	beror	på	målnings-
systemet,	klimatet,	fasadens	utformning	
och	kulör.	Okulär	besiktning	av	träfasa-
der	 bör	 utföras	 som	 årlig	 egenkontroll.	
Kritiska	 punkter	 att	 kontrollera	 är	 änd-
trä,	 skarvar,	 spikar/skruvar,	 avslut	 mot	
mark,	hörn,	fönster.	Skador	att	leta	efter	
är	mekaniska	skador,	avflagning,	sprick-
bildning,	 blåsbildning.	 Skadorna	 på	 yt-
behandlingen	 åtgärdas	 med	 tvättning,	
skrapning,	oljning	och	bättringsmålning.

Miljö
Trä	är	ett	miljövänligt	material	eftersom	
det	skapas	av	naturen.	Dagens	färger	är	
vattenburna.	Spikning	och	skruvning	gör	
framtida	 demontering	 av	 fasadbräderna	
enkel	 och	 underlättar	 källsortering	 av	
metall	och	trä.	Målad	panel	kan	sorteras	
som	 brännbart	 material	 och	 energiåter-
vinnas.
P-märkt	grundmålad	panel	som	är	rätt	

hanterad,	monterad	och	underhållen	ger	
förutsättningar	för	lång	livslängd,	vilket	
gynnar	miljön.

Kontroll och märkning
Varje	 panelbräda	 är	 märkt	 med	 P-mär-
ket,	 och	med	uppgift	 om	 företag,	 certi-
fieringsnummer,	 typ	 av	 grundfärg	 och	
tillverkningsperiod.	Certifierade	 företag	
finns	på	SPs	webbplats.

Fler	detaljer	redovisas	i	skrifterna	i	”Mer	
att	läsa”-rutan	på	baksidan.	
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SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Trätek
Adress Besöksadress Telefon Telefax  
Box 857, 501 15 BORÅS  Brinellgatan 4 010- 516 50 00 (alla kontor) 033-13 55 02 
Box 5609, 114 86 STOCKHOLM  Drottning Kristinas väg 67   08-411 83 35 
Videum Science Park, 351 96 VÄXJÖ  Lückligs plats 1   0470-72 89 40
Skeria 2, 931 77 SKELLEFTEÅ  Laboratorgränd 2  0910-70 14 76
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Kontaktpersoner:
Karin	Sandberg,	tel	010-516	62	41,	karin.sandberg@sp.se
Anna	Pousette,	tel	010-516	62	38,	anna.pousette@sp.se
Bertil	Johansson,	tel	010-516	56	07,	bertil.johansson@sp.se
Hilda	Malm,	tel	010-516	63	12,	hilda.malm@sitac.se

Mer att läsa om träfasader:
Träfasader,	handbok,	SP	Rapport	2007:09,	SP	Trätek,	2007
Träfasader,	Guide	för	projektering,	materialtillverkning,	montage,	underhåll,	SP	INFO	2008:69,	www.sp.se
TräGuiden,	www.traguiden.se
AMA	Hus,	Svensk	Byggtjänst
SPs	P-märkning	av	byggprodukter,	Certifieringsregel	053	–	Paneler	

TräCentrum Norr
LTU-Skellefteå
931 87 Skellefteå
Tel: 0910-58 53 00
www.ltu.se/ske/tcn

Färglista finns på SPs webbplats:
Teknikområden,	SP	Trä,	Kvalitet	och	provning,	Tillverkningskontroll	och	certifiering
www.sp.se/sv/index/services/productioninspection/sidor/default.aspx

Certifierade företag finns på SPs webbplats:
Teknikområden,	SP	Trä,	Kvalitet	och	Provning,	Sök	certifierade	produkter,	Byggprodukter
www.sp.se/sv/index/services/certprod/certprodprofil/bygg/Sidor/default.aspx


