
TRÄPANELER

Skånska Byggvarors träpaneler för 
inomhusbruk levereras med ca 12-18% 
fuktkvot. Panelerna finns att köpa an-
tingen vitmålade, svartlaserade eller med 
vitvaxbehandling.

Trä är ett levande material och kommer 
att förändras i takt med att luftfuktig-
heten ändras under året. Panelen kan 
därför komma att krympa/svälla vrida sig. 
Till stor del går panelen tillbaka i och 
med att luftfuktigheten ändras. Detta är 
naturligt och ej reklamationsgrundande.

Fel som grundar sig på den naturliga 
beskaffenheten i virket som förändringar 
pga. relativ luftfuktighet, soljus m.m. är 
inte reklamationsgrundande fel och är en 
följd av virkets naturliga förändring.

FÖRVARING OCH UPPACKNING

Låt panelen ligga till sig i det rum som 
den skall monteras i, låt panelen ack-
limatisera sig två till tre veckor. Under 
hösten/vintern kan det ta längre tid. 
Vill du undvika större breddförändringar i 
panelen skall den monteras vid en fukt-
kvot runt 10%, vilket passar ett normalt 
rumsklimat.
Detta kontrolleras genom att använda 
en fuktkvotsmätare, som kan lånas från 
byggmaterialhandeln. Normal rumstem-
peratur är ca 20 grader med en relativ 
fuktighet på 40-60%. Panelen skall ligga 
kvar i sin orginalförpackning. 
Sprid ut buntarna på golvet för en jämn 
acklimatisering. 

Kontrollera varje panelbräda noga innan 
montering. Paneler med synliga skador 
och fabrikationsfel läggs åt sidan. 
Avvikelser som beror på felaktigt förfa-
rande, montering, lagring, efterbehand-
ling av ytan eller synpunkter på kärn-
rodnad, ådring, naturlig struktur, allmän 
utseende beaktas inte som reklamation.

MONTERING

Vid montering öppna en bunt i taget. 

Panelbrädorna spikas, skruvas eller fästs 

med Skånska Byggvarors panelclips i 
underlaget. Lämplig spik till 12-15 mm 
panel kan vara dyckert 2,2x45mm. 
Slå aldrig i spiken helt med hammare, 
använd dorn för att försänka spiken. 
Även spikpistol kan användas.

Paneler utan ändspont skarvas över en 
regel. Paneler med ändspont monteras 
löpande med en liten limsträng i änden 
av panelbrädan, använd trälim. Skarvar 
skall förskjutas 600 mm. Gällande bygg-
normer skall alltid följas.
Träpaneler kan sättas upp på varierande 
slags underlag. På träskivor är det i 
allmänhet lätt att spika direkt i under-
laget. Vid t.ex. betong eller gips är det 
lämpligt att sätta upp en spikläkt att fästa 
panelen i.

YTBEHANDLING

All behandling av panel skall ske innan 
montering. Vill man själv ytbehandla 
panelen finns det på marknaden olika 
produkter för ändamålet. Tänk på att 
alltid ytbehandla panelen före montage. 
Då riskerar ni inte att ni får
obehandlade springor om panelen 
krymper. Dessutom minskar ni risken för 
att panelen limmar ihop sig. Detta i sin 
tur kan leda till att panelen spricker isär i 
stora flak när luftfuktigheten skiftar över 
året.

ANSVAR OCH REKLAMATION

Synliga brister i kvalitet, fuktkvot, eller 
andra synliga egenskaper skall reklame-
ras före montering. Därför skall panelen 
granskas noga och godkännas före 
montering. 
Sådan reklamation som framförs först 
efter montering och innehåller fel som 
märkts eller borde ha märkts före monte-
ringen anses vara godkänd och beaktas 
inte.
Den som monterar panelen har i och 
med det godkänt kvalitén och är ansvarig 
för slutresultatet. Trä är ett levande natur-
ligt material och har naturliga avvikelser 
utan att det skall klassas som defekter.

Reklamerad vara skall hanteras med 
samma omsorg som prima vara tills åter-
försäljaren har behandlat reklamationen. 

På ytbehandlade paneler kan kvistar och 
trästruktur komma att framträda vartefter 
panelerna mognar.
Denna egenskap är naturlig för trä och 
är inte reklamationsberättigad. Även 
obehandlade paneler mognar/gulnar 
med tiden.

ÅTGÅNG AV PANEL
För att räkna ut hur många löpmeter du 
behöver till ditt rum kan du följa nedan-
stående tabell:

PANELCLIPS
Med Skånska Byggvarors panelclips kan 
du montera panelbrädorna utan synliga 
spik- eller skruvhuvuden. Välj mellan 
spikclips och det kraftigare skruvclipset. 
Med Skånska Byggvarors panelclips 
riskerar du inte att slå sönder panelen 
med hammaren.

ÅTGÅNG AV CLIPS
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Tips och Råd 
vid montering 
av Interiörpanel

Bredd på panelen Antal löpmeter/kvadratmeter

95 mm 11,36/lpm
120 mm 9,09/lpm

 

Bredd (mm) Åtgång (Clips/m²)

95 mm 19
120 mm 15

 


