
Produktinfo

• Gran i US/VTA kvalitet fra førende  
skandinaviske savværker.

• Produceres udelukkende af certificeret træ.

• Forarbejdet i Danmark hvilket giver  
høj fleksibilitet og kort leveringstid.

• Typisk med båndsavet fremside  
som giver ensartet overflade.

Gode råd til en flot og sund træfacade

• Rengøring og afsluttende maling efter  
opsætning

• Facaden efterses og renses jævnligt for  
mos, alger ol.

• Syd- og vestvendt træværk er mere udsat  
for sol regn og skal derfor efterses oftere

• Tjek at tagrender ikke løber over og ned  
af facaden og dermed ind i træværket

• Tjek om montagen er korrekt.  
Vandet skal ledes væk fra træet, montér  
evt.drypnæser mv.

• Træbeklædning skal have luft mellem træ  
og vindspærre.

• Vær opmærksom på varierende brandkrav 
afhængig af opbygningen af væggen.

• Afstand til jord/græs skal være 30 cm.

• Facaden skal slutmales efter opsætning.

• Skrue/Sømhoveder skal flugte med  
overfladen.

• Facaden skal jævnligt efterses!

Vi henviser iøvrigt til vores Ydeevnedeklarationer.
TS 10 Beklædningsbrædder nåletræ trykimprægneret

TS 20 Beklædningsbrædder nåletræ

TS 30 Beklædningsbrædder nåletræ TS Thermotræ

MONTAGEVEJLEDNING 
TRÆFACADER

Thorlund Skou A/S · Bjerringbrovej 10, Tange
DK-8850 Bjerringbro · T: +45 2469 1166 

M: info@thorlundskou.dk · W: thorlundskou.dk by ThorlundSkou A/S

• Træ er en fornybar ressource.
• Træ er let at bearbejde.
• Træ er miljø.
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Overfladebehandling af Træfacader 

• Trykimprægnerede facader grund/dækmales på 3 
sider 2 gange, når varen har tørret til 18% fugt. 

• Trykimprægnerede facader grund/dækmales på 
3 sider 2 gange.

• Malede facader skal dækmales 1 gang efter 
opsætning.

ThorlundSkou A/S leverer malede træfacader  
i 3 varianter.

• Grundmalet 3 sider

• Grundmalet 4 sider

• Grundmalet 4 sider og dækmalet 3 sider

Kontakt os for yderlige info.

I øvrigt henvises til TRÆ 55 Træfacader - ISBN 978-87-90856-85-4 

Træ er et levende byggemateriale som udvider sig i fugtige miljøer og udtørrer i tørre miljøer. 

De seneste års ændringer i regn/solperioder og stigende temperaturer, gør at korrekt montering er af afgørende 
betydning for at en træbeklædning har en lang levetid.

Alle træfacader skal monteres med et søm eller en skrue med hoved for at fastholde facaden.  
Søm- eller skruehovedet skal flugte med overfladen. Sømmes eller skrues der for dybt, vil der samle sig vand 
og skidt i forsænkningerne. 

Træfacader fås i mange varianter og Thorlund Skou A/S producerer de fleste. Typisk er der 2 måder at montere
træfacader: Lodret/stående og vandret/liggende.

Montering af lodret/stående træbeklædning

• Profilerede træfacader sættes helt sammen 
ved opsætning.

• Der sømmes/skrues pr. max 60 cm.

• Beklædningen udføres ventileret med bagved 
liggende klemlister.

• Ved ”1 på 2” beklædning må søm/skruer ikke 
gå gennem 2 brædder - det vil medføre revner.

• Overlægget skal være 22-25 mm – husk at 
male inderste lag før montering af det yderste 
lag. Det giver bedre beskyttelse.

• Endestykker suger fugt, derfor bør enden 
skæres i smig for at give drypnæse effekt.

• Afstand til jorden bør være minimum 20-30 cm.

• Alle kappesnit skal efterbehandles inden 
opsætning.

• Søm og skruehuller skal efterbehandles efter 
opsætning.

• Vi anbefaler rustfri skruer med borespids for at 
undgå revner/sprækker ved kant/endestykker.

Montering af vandret/liggende træbeklædning

• Profilerede træfacader sættes helt sammen 
ved opsætning.

• Der sømmes/skrues pr. max 60 cm.

• Beklædningen laves med minimum 25 mm 
ventilation bagved brædderne.

• Undgå at søm/skruer går gennem 2 brædder  
- det vil medføre revner.

• Der bruges 2 stk søm/skruer hvis bredden på 
brædderne overstiger 120 mm.

• De nederste brædder er altid mest udsat. Vær 
derfor særligt omhyggelig med disse.

• Afstand til jorden bør være minimum 20 cm.

• Alle kappesnit skal efterbehandles inden 
opsætning.

• Søm og skruehuller skal efterbehandles efter 
opsætning.

• Vi anbefaler rustfri skruer med borespids for at 
undgå revner/sprækker ved kant/endestykker.
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