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OVERFLATEBEHANDLING AV PRODUKTER
FOR INNVENDIG BRUK
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Overflatebehandling av treverk, MDF og andre
materialer med vannbasert maling, lakk og beis.
Grunning maling
Grunning legges på med ett strøk
grunningsmaling eller lakk.
Toppstrøk maling
Toppstrøk legges over grunningsmaling med ett
til to strøk.
Lakk
Lakk legges på i to eller flere strøk.
Beis
Beis legges på i ett strøk.
Beis og lakk
Produkter som både skal beises og lakkeres får
først ett strøk beis, så to strøk lakk.
Overmaling
Produkter som skal overmales/-lakkeres må
først mellomslipes med en myk, finkornet
slipepute. Deretter må produktet
rengjøres/børstes/blåses rent før påføring av ny
farge.
2. DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Lagring
Behandlede produkter må lagres på en
skikkelig måte før de skal monteres. Alle
behandlede produkter skal lagres tørt,
innendørs. Eventuell emballasje skal forbli på
inntil montering. Sollys kan gi misfarging og
bør unngås.
Før montering
Innen produktet skal monteres eller settes opp

innendørs er det viktig at treverket blir
akklimatisert. Det betyr at treverket må tilpasse
seg luftfuktigheten og miljøet der det skal
monteres. Dette gjøres for at ikke treverket skal
krype eller utvide seg unormalt mye etter
montering. 3-5 døgn er vanligvis lang nok tid.
Brukstid
Overflatebehandlingen er ment å gi god
varighet og ved lite slitasje kan den vare livet
ut. Varigheten og brukstiden avhenger av ytre
påkjenninger - slitasje, sollys, fukt,
produktråstoff, etc. Fargen kan med tiden
endres av slike faktorer.
Det kan forekomme fargeforskjeller fra prosjekt
til prosjekt på grunn av nyanseforskjeller i
fargeblanding fra leverandør. Disse forskjellene
er ikke store, og lite synlige, men vi anbefaler
allikevel å sørge for at alt som skal
overflatebehandles til enkeltprosjekter gjøres på
samme ordre.
Rengjøring
Vask med en ren, fuktig klut (ikke mikrofiber)
og kun med syntetiske rengjøringsmidler. Du
kan med fordel bruke lunkent vann, men ikke
over 40 grader. Vaskemidler med slipemidler,
grønnsåpe aller salmiakk må unngås.
Ettersyn
Ingen oppgitte rutiner.
Vedlikeholdsinstruks
Overflatebehandlingen kan forringes med tiden
slik som forklart under Brukstid. Ved behov
eller etter ønske kan produktet overmales. Det
er da viktig at produktet er rent, fettfritt og at
det før ny maling/lakk påføres først
mellomslipes med en myk, finkornet slipepute.
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Fuktbestandighet
Overflatebehandling for innendørs bruk er
ømfintlig overfor fukt.
3. MILJØPÅVIRKNING
Muggsopp kan utvikles på produkter, spesielt
på treprodukter, over tid om det blir utsatt for
høy fuktighet. Fuktighet over lengre perioder
kan også danne nyanseforskjeller og misfarging
på overflatebehandlingen, som kan være en
indikasjon på dannelse av muggsopp.
Produktet bør oppbevares i emballasje inntil
luftfuktigheten i lokalet, huset, bygget det skal
monteres i er lavere enn 65% og holder en
romtemperatur på ca 20 grader.
4. AVFALLSHÅNDTERING
Overflatebehandlede produkter avfallshåndteres
etter anvisning i FDV fra den representative
produsent.

5. TEKNISK SUPPORT
Produsent
Bygg og Hage AS
Organisasjonsnummer NO 918 416 617 MVA
Postadresse
Hedrum Ravei 110
3270 LARVIK
Telefon
+47 33 99 35 50
Email
post@byggoghage.no

