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I detta nummerbeskrivshur enpanel bor vara utformadestetisktoch tekniskt
samtfrirgtyperstekniskaegenskaperoch uppbyggnad.Trriinformationkommer
ntir det
fortldpande att presenteraforskningsresultatoch rekommendationer
gritler ytbehandlingav undndigt trci.Trritek Institutetfor trdtekniskforskning.
ileltar i detta nummeroch refererarden senasteforskningensom utgor teoretisk
i samband
bakgrundtill vdra rekommendationer
medytterpaneler.

Klimatet yarierar kraftigt frdnVtistkusten till Norrlands inland och stciller olika krav pd trrifasadensytslqdd. Foto: Trdinformation

Trd ger fantastiska valmtijligheter, inte
minst betriiffande kulijr och fiirg.
Det iir stimulerandeoch fascinerandeatt
kunna viilja s6 fritt bland kul6rer, fabrikat
och metoder.
Vilken fiirs Ar biist - dv s siikrast fcir
traet? Ar mo?ema fdrger siimre iin traditionella? Hur ofta behdver jag mila om?
Vi fir ofta fr8gor som dessa.
Detta nummer av Triiinformation ger en
del av svaren.Vi har fcirsdkt vara kortfattade;flirgtyper, kuldrer, estetik, konstruktion, fuktkontroll iir alla dmnen som vart
och ett vore vAfi ett eget nummer av tidninsen.
fi vet idag ganskamycket om hur fiirg
och trd fungerartillsammans.Hdr iir n6gra
enkla rfld baseradepfl det vi nu vet:
. Trd ar eft dligt material men hiller
liingre om det skyddasav t ex ett bra fiirgskikt mot direkt kontakt med vatten. Di
kan inte mcigelsporereller bllnadssvampar etablerasig p[ triiytan.

Triiinformation l1 -APril l99l

. Biista skyddet ger behandlingar som . En dkta Falu rcidfiirg iir ett mycket vdl
triinger in i triistrukturen, tex penetreran- beprcivat och bra fiirgval. Kulcirvalet iir
de grundolja eller lcisningsmedelsburen dock begriinsat.Slamflirger i andra kulcirer har inte fungerat lika bra.
grundfiirg. Dessa behandlingar ger djupRiitt ftirgval handlar ocks6 om preferenskydd av triiet och bra grund fcir senare
ser ifr6ga om kulcir - estetik, fdrgmaterial
behandlingmed toppf?irg.
. Triiytan btir behandlas s6 snart som och metoder och hiir finns ocks6 en koppmOjligt, giirna direkt i en fabriksanliigg- ling till fasadens konstruktion och till
byggmetoder.
nlng.
. Lcisningsmedelsburnatoppfiirgermed Klimatet fcir trdfasadervarierar kaftigt
bindemedelav alkydolja och linolja iir det inom landet. Det som ibland inte fungerar
siikraste valet med hiinsyn till tr[ets be- pi Viistkustenkan fungera bra i Norrlands
stiindighet om man cinskarandra kulcirer inland.
PAfrigan vad som iir riitt fiirg finns diiriin falurdtt.
. Vattenemulgerande toppf?irger, t ex
ftir inget entydigt svar. Det iir lAttare att
siigavad som dr fel fiirg.
akrylater iir osiikrare och fdrutstitter en
Vi hoppasatt dettanummer av Triiinforomsorgsfull grundning - men har andra
mation skall ge inspiration och impulser
fdrdelar. De har i sig lflng livsliingd, iir
och dessutomkunskapoch vligledning om
enkla att hanteraoch luktar mindre.
. TrA tel mycket - men ibland t6l det inte fiirg p6 trii.
moderna fiirger. En vattenburen akrylatfdrg struken direkt pi obehandlattrii kan
Jan Hagstedt,Triiinformation
vara sdmreiin ingen fiirg alls - fcir trdet.
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Torshiillarddhus,byggt 1833.Foto: HenrikWannfors
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PANELENSFORMSPRAK
Den svenskatrdpanelenhar ldng tradition och speciellauttryck,som bottnar i
olika praktiska orsakeroch skilda estetiskavdrderingar.Hur man skall gd till
av traditionen,samtidigtsom
vrigai sin val av panel idag rir inte oberoende
det r)rfulh mAjligt att skapaen bra modernarkitektur med trdpaneler.
Annu in oA 1700-taletbestodde flestahuseni Sverigeav om6ladetimmerhus.Men
dAbcirjademan, framfcir allt i stdderna,att
fdrskdna husen med rtidfiirg. Det var
mestadelsgatufasadernasom mAlades.
Det hiinde redan under 1600-talet att
uppmanade,eller tom fcjmyndigheterna
reskrev,att husenskulle fiirgas rcida.
Till en bcirjan var det vanligt att man
blandade rcidfiirgspigmentet med tjera.
Detta gav en mcirktbrunrcidfiirg som 6ven
kunde anvdndasp[ sliita ytor som bilat
timmer eller hyvlade brdder.
Tjiira, som ocksfl ans6gs skydda mot
rijta, kriiver fcir sin framstdllning mycket
tr6. Under 1700-taletoroade man sig fdr
att den svenskaskogenhiill pA att tryta pa
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uppsvingpi mitten av 1700-taletsom det
Nya sigblad
blev allmrintfcjrekommande.
gjorde det mrijligt att framstrillabilligare
och sliitarebrlideriin tidisare.
med
Den svenska byggnadstekniken
liggtimrade hus glorde det naturligt att
anvdndaett vertikalt formspr6k pA fasaden,med knutar och pilastrarsom viktiga
element.Det var ocksi vanligastmed stflende panel som sattesdirekt mot timret.
De dldsta panelema gjordes av ganska
tiocka okantadebriider som lades intill
varandra.Springanmellan brddemadolVERTIKALT FORMSPRAK
des sedanav lockbrdder.
I mindre skogrikatrakter,diir byggnadsRedan oA 1600-taletfcirekom det att man
kliiddein husenmed trdpanel,men det var tekniken var annorlunda var det inte
fcirstmed den svenskasAsverksindustrins sjiilvklart att panelenskulle vara stiende.

grund av all avverkning.Myndigheterna
lade ned stor mdda pA att hitta Atgdrder
som kundesparaskogen.Erl etgerdvar att
hitta altemativ till tjiiran. Ar 1777 anshg
man det bevisat att vattenblandadrddfiirg
hade biittre konserveringsfcirmAgaiin tj iirblandad.
MAnga tvivlade nog till en bcirjan pA
slamfdrgens rdtskyddande egenskaper,
och gav fcirstbyggnadenen tjdrstrykning
som skyddoch sedanen rcidfrirgning.
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Samticligtmecl tlilpanclctt kottr ocksit linoljefiirgen. Linol.jel'iirgengick. till skillnacl rnot clerrr6cla slarrfr.ir-gen.att ntiila pit
hyvlade ytor. Den nraskinhyvlacletlliltanelen gjorclerru entr6. Merr efiersou clertblev clet
na var dyr. liksonr lincll.jel'iirgen.
sotn partelacles
oftast bara gatLrfirsaclenra
in och rnirlaclespii clctta siitt. Fijr att efteflikna stenhuseu rriilades titsaclerroftast
kttutat'och attdra
med en -uultrir-u.t.ueclatt
cletaljerblev -grira.Patrelcrrsattesvertikalt
t l l e r b l i c l ac l e l u r n a .
eller horisontelle
Girrclsfasaclefna
fbrblcv of tast opitneIacle eller sit anvilncle man hiir ohyvlacle
bnicler. Mirlacle t.nau sit var clet tlccl clett
rr)claslamfrirgcn eller iblancl mccl en gtrl
slanrfiirg.
Eliersom den r(icla slarrfiir'-uerrausiigs
fijl enkel och inte uppl'yllde klavel pii
stiindsmllssighetg.lolclescletctt llertal fbrsi)k att fir fram en gr,rlntotsvarighet.Blartcl
i Lrppgifi
annat fick Vetenskapsakacletttieu
att ta franr en billig -uLrlfiilg, trten i sitl
rappoft ltt07 tvingacteslttiut elkiirttta att
rodfiirgen v ar oiive rtlllflbar. U ncler f ij rsta
hiilfien av 1800-talet by-ugclescn niiingcl
hr-rsi clen klassicistiska stilert nlecl briiclpaneladefirsacler'.
Uttjver clcn gula fasaclljLrsf?ilgenfblekom ocksii vitt. l.iLrsgrirtt.
gldnt och rosa. Fdnstelbiigttlna nliilacles
giirnn urblkare iir.rtasatlelt (cngelskt fijda.
b r u n ae l l e t ' g r d n a ) .
NYA IDEAL
Sri smitni n-gonrtorsvarr.tclc k I assici stiska
pilastralnit clch anclt'asteuiutitet'atttietlctal.jer. Frilgsiittningen blev liiare. Tlli
icleitIenf ijtirrclratlesoc h schrvct Lrvggnacls
rcrstilen nrecl clctt t.uaskitthyvlacletriipanelen b6r'jaclc slli igcnclrrt. och llil gcrl
s k u l l e g i i r n a h a c n a r r k t t v t n i n gt i l l t r i i e t s
natirrliga flirg.
Eficl 1850 biir;adc ocksit sotrltrlarhits
by-ugas.De vitr till crt borjalt cliskr-etai silr
fiirgsiittning. atttiltgcrt ltlrnrtorcliskt brurla
rrecl hiiilp tv tnitjlira. eller l.jusa.hclst tfliflilgacleom cle var byggcla cnligt schweizelstilen. Kling 1880-90 u.ionlessolll
nrat'villortrartter spekllkuliila och ktrrlclc
fir en nlingcl olika flilgkontbirlationcr'.tllir'
cle konstlLrktivacletal.iclnaol'tlr skil.iclcsig
tl'lin fasaclen.
De nationallotrtatrtiskastfajlllllillgarlliti
lanclet i bclr'itn av 1900-ttlet gav rOclfrirgen ctt l'antastiskt Lrppsving. Dt'ijtlllllcrl
orl clent'oclitstrtgattlclcklrtlettllinglt. Ntcrl
clenrdclfiilgaclctr.iipancIcnritcrl'anrtsocksri
pir mirnga anclra betl'dlist sldrre bvggrlacler.
Sir snrirningonrtrlev svrtertpii lirclllirgcrl
arrrtrn. Matt sitg ttrct'afrarttlit och itlcrlet
gil'rla
blev l.iusl ol.jctiilgsntiilaclcliLsacler'.
v i t a . E t t s y n s i i t t s o t t t h i i l l i s i g l ' r ' a r rtli l l
I 960-taletsflitggliiclic.
FARGEXPLOSION

t,rtltttttcl .\olll Pu
Gcrtonr tttl tticku t'ur trctl.ic sl;urt' rttt'tl crr brcd ltikt ltur rrrtrtr.ltitt
tn'sttitttl 1r'r'.ii,g,qaris(zr grrtv. []rt:ilttblik, D j t r r s l t o l r rFt .t t l t t : P t ' r ' I.u l l ; t t t u t t

Nya frilgtvpel och rtyrt ktrl(irnrii.ilighetet'
i h o p n r c c lo k L r n n i g h ekt t r n c l eg e c r t e x l r l o Ett rrytt siitt ttt [r]'ggitsrllitllus
sion i l'lir-ger.
gav utll'liglacle uavelspetsar.och tlel vltt'
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inte ovanligt att man gav dessaen avvikandekultir. Nu kom ocks6 den laserande
fiirgen, som helst skulle vara brun.
Under 1970-talets allmogeromantik
fick den rcida ldrgen en rendssans.men
inte som slamfiirg utan som alkyd- eller
fiirlatexfiirg. Andra 17O0-talsinspirerade
"herrgflrdsger som blev popullira var
"djurgflrds"gammelrosa" och
gult",
srdnt".
*
Under 1980-talet sA kom de pastellftirgade fasaderna.Till en bdrjan valde man
gdmaljusa pastellermen mot slutetav 80talet blev fdrgema oftast lite mer gr6a.
SVART ATT FARGSATTA
Vilka kulcirer skall vi vZiljaidag?
Den mflnsfald av kuldrer som finns tillgiingliga nu-gdr det egentligen svirare att
frirgsrittanu tin i iildre tider. Trendemablir
kortare och kortare. Piverkan frAn olika
medier dr mer p6taglignu.
Ett hus har oftast efi valdigt bestdmt
formsprAk. Man har strAvatefter ett visst
uttryck, och det iir detta uttryck som skall
fA sin slutliga form genom val av ytskikt
och kulcir. Det brukar vara naturligt att
vdlja trdpanelen,den iir en si pitaglig del
av arkitekturen, och mtijligheterna ?ir
minga men dock begriinsade.
PRAKTISKA TIPS
Traditionen. Traditionella kuldrer brukar

ha liingre livsllingd.Har husetett traditio- mare du stflr desto svartareupplevs de.
Titta pd befintliga hus.Tag med fdrgpronellt uttryck kan det vara befogat med ett
ver och fcirsrikatt pricka in fasadfiirgenp6
traditionellt fdrgval. Di slipper du bli luhall. Ge sedan fram och liigg fiirgprovet
rad av tillfiilliga modefiirgersom kiinns fel
direkt mot fasadenoch jiimfdr. Det iir det
efter ett par Ar.
OmgivningenDet dr omgivningensom basta sattetatt ldra sig fiirgprovers fcirhAlbestdmmer vilka fcirutslittningar du har. lande till fiirdisa fasader.
Varje hus dr en liten del i ett stdrre mdns- Basftirgskala.Ar det mflnga hus som skall
ter. Om huset smdlter in harmoniskt i sin uppfciras?Frirscikatt hitta ramarna.Grir en
milj<i iir chansen stor att du kommer att fiirgskala som du anvdnder som bas. Anvdnd glirna Fiirginstitutets utomhusfiirgf<irbli ntijd under fdrgens hela livsliingd.
prover som hjiilpmedel.
Omgivningen bestflr antingen av natur eller bebyggelse eller bida delama. Natu- Husets dvriga frirger. Gl6m inte bort att
rens grundton lir mcirkare dn man i regel det iir m6nga andra material och delar pf,
tror. Ddrfdr passarofta fasadkulcirermed huset som piverkar fasadensfdrg, t ex teen mcirkareton bra i en omgivning som gel, plAt, tak, grunder, fcinster som antingen iir svarta rutor eller visar delar av
dominerasav naturen.
intericir etc.
Den traditionella rddfiirgen har faktiskt
De flestafasadfiirgerdr tdckande.En del
mycket svart i sig och det dr en av anledninsarna till att den smdlter in sfl bra i na- dr lite tunnare och l6ter triiets struktur
turJn. Tva undantagfinns, snd och vita framtriida mer. Lasyrer iir sAtunna att ffabjcirkstammar.Ligger huset i tafibebyggt ets fldring syns igenom. T?ink pi att den
omride dr det den civriga bebyggelsen laserade panelen fdriindras i utseende,
som anger tonldget. Man behciverinte ha fiirgen bleks och fcirsvinner och triiet grAprecis samma fiirger som omgivningen nar, mcirknar.
Ett intressantdjup i fiirgen kan man f6
men tiink pA att omgivandehus fasadkulcigenom att "lasera" med en halvtdckande
rer piverkas av ditt val.
Ltir dig hur kultirer upptriider. En grund- fiirg pd en ljus grundfiirg.
Skuggverkankan framhdvas genom att
regel iir att en kultir upplevs som starkare
ju stdrreyta fiirgen tiicker. Vlilj deirfdrsva- ha en avvikande kulcir i falsar.
gare toner till stora ytor. Starkarekulcirer
passaroftast biittre pfl mindre detaljer.En PANELTYPER
annan grundregel Zir att de flesta kuldrer
upplevs som kulcirtareju liingre avst6ndet Aven om variantema inte iir lika minga
som bland kulcirernasi finns det ett ansentill dem iir, inom vissa grdnser.Och ju niirligt utbud och m6nga varianter att valja
mellan. Man fir ta stiillning till tre olika
faktorer:
. Skall fasadenindelas i olika panelfiilt
eller skall panelenha sammautfcirandepA
hela vdggen?
. Skall panelen vara vertikal, diagonal,
horisontell eller kombinationer av dessa?
. Skall panelbriidan vara hyvlad eller
ohyvlad? En ohyvlad briida ger bdttre
fiiste fcir fdrgen. Hur skall skarven mellan
brdderna se ut? Spontade briider ger en
sliitare skarv medanfalsade och profilerade ger en mer markerad skarv. Lockbriidan och lockleiktenger en dnnu mer markerad skarv.
FIN ELLER GROV STRUKTUR
Hur utfrjr man en sldt panel?
Det gir inte, men en nlstan sldt panel
kan man fd genom att anviinda spontade
eller falsadebrdder utan liikt civer springoma. Springorna kommer att variera i utseendeberoendepi temperatur och fuktighet. Det kan dock bli sv6rt att m8la om i
spnngorna.
Hur gdr man en grov panel?
Storleken p6 springan (falsen) mellan
brdderna besteimmerstrukturen pi niira
hell. Pe lirc avstind frin huset har avst8ndet mellan springorna eller lockbriidema
stcirrebetydelse.

Liggandeoch stdendepanel samt ldngt indragnafr)nster bidrar till ett livligt formsprdk.Radhus,Ekerri.Foto: HenrikWannfors
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Hqnrik Wannfors, arkitekt SAR,
KAHK arkitekter
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Stiende paneler
Falsad panel med
sdgadyta mdlad med
slamfdrg - mycket
slcitaretin sd hdr blir
det inte.
Villa Olby, Lerdala
Foto: Per Jalkman

Oregelbundna bredder
pd underbrriderna
'tdckta
med lcikt mdlade
med rdd slamftirg.
M athiasgdrden, Vallentuna
Foto: Per Jalkman

Genom att tdcka
varannen springa med
en kraftig lockldkt har
manfdtt en betydande
skuggverkani panelen.
Stenhamra,Ekerr)
Foto: HenrikWannfors

Tv Det dr pd avstdnd
som strukturen hos
panelen blir betydelsefull.
Steinerseminarieti
Jrirna
Foto: Per Jalkman
Th Falsade spdrpaneler trickta med ltikt
dver var tredje springa.
Kv Justitia, N orrtrili e
Foto: Per Jalkman
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Liggande paneler
Dubbelfasspont
Foto: Per Jalkman

Snedpanel c)r inte helt
problemfi'ip ga att
regnvattenkan rinna
mot och sugasUPPatl
iindtrriet. Viiggen eller
tindtrriet mdsteddrfdr
skyddasmot regn.
EMT, Ekero
Foto: Henrik Wannfors

F 6rvandringspanel
Foto: Per Jalkman

Tv Fr)rvandringspanel
Foto: Per Jalkman
Th En blandningav
liqgandeoc'hstdende
panelerrir vanlig i tildre
stadsmiljder.
Ronneby
Foto: HenrikWannfors
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MALAT ANDTRA BRA
FOR YTTERPANELEN
i enpaneltindeatt denmdlas
Det rir av storrebetydelse
for vattenupptagningen
medvattenavvisande
frirg rin att den iiedkapas. Dessalya o-chp.raktiskt^mycket
,oi tto, man kommitfram till vid Trdteki Skellefted.
btetydelsefulta
Bestiindighetenhos trakonstruktionerberor itirutom pA triiets egen biologiska
mot angreppocksapa
motstAndsfcirmiga
Torrt trd av gran
hillas'
kan
hur torrt trtiet
eller furu angripsinte av mikroorganismer
(svamDaroch bakterier).Utomhusklimaiet i Sverigehar storavariationermen risken fcir r6ta i trafasadenfcireligger endast
om virket iir fuktigt underlflng tid.
Den konstruktivautformningen,val av
virke och ytbehandling iir viktiga faktorer
fcir vttemanelenslivsldngd.
Med impregnerat trA kan man fcirbiittra
traetsmotstandsfdrmigamot rdtangrepp,
men det iir svirt att motivera impregnerat
trd i ytterpanelermed tanke pfl kostnader
och milidaspekter.
Neir traet' utsrittsfcjr nederbtirdspelar
att ta upp vattenen avgcidessbendgenhet
randerolf fcir konstruktionensbesttindighet. Trii som lzitt suger upp vatten f6r en
hcisrefuktkvot dn om fom6gan att ta upp
vatien tir liten. Vatten tillfcirs bflde i vlitske- och Angform medan bofttransporten
bara kan ske i 6ngform. Trd som Ar vatteneller angripetav blenadslagringsskadat
svampsugerupp vattenneragangersnaDbare iin oskadat trii. Furusplintved suger
upp vattenavsevarlsnabbarezinfurukzirnvbb eller granved.Dzirfciriir panelbriider
av sran ait foredra framfcir brdder som
innehAllerfurusPlintved.
En dndamfllsenligkonstruktiv utformning, som sA lAngt som mdjligt skyddar
trdei mot nederbdrd som leder bort vatten
sA snabbtsom mtijligt och tilliter snabb
uttorknins av nedfuktade delar, dr fcirut-

Vdttiden
Vattentillfdrseln
Vcitningen
Ytanspermeabilitet

Vritning av ceI lvcig,gar na
Poraspirationen

l0

transporterasfrfln ytan in i trdet. Vid nederbcirdpa en trayta iir den tillfdrda mtingden ofta mer dn tillrlicklig, den mdngd
som tas upp begriinsasav traets fdrmiga
TRAMATERIALET
att absorberavattnet.
Vatten i viitskefbrm transporterasgeI det levande fiedet transporterasvatten
nom traetskapilltirsystem,celler och pofrfln marken,upp genomstammenocn ut I
elgrenarna.Trridetssplintved (den-yttre de- rer, med kapilliirkraften som drivkraft
Den
len av stammen)utgcirett kapilltirsystem ler till fdljd av yttre tryckskillnader.
pfl kapilliirerfcir dennatransport.I torkat virke :ir trans- kapilliira sugkraftenberor
I ett
portfdrmaganstarkt reducerad.men fort- nai grovlek och vattnetsytspainning'
poroch
celler
smA
med
kapilltirsystem
transportefarandeav betydelse'Vattnet
av
vattentransporten
ras snabbasti-fibeniktningen och l6ng- dppningarbegrzinsas
hoga
strcimningsmotstindet.
dei
i
Arsdvs
sammasti tangentiell..riktning,
Om vattnetinte vzitercellvdggenblir det
ringarnas riktning. Andtrdytor. har..dg1
kapilliirsugning. Fuktigt trri viits
ingen
ddrfcjr
stijista vattenupptagningen och
uppn6shdg fuktkvot och angreppoltast kittareeintorft tra som 6r vattenavvlsande.
somen
uid tritt iindtra.Skadorpi ytbehandlingen En sammaltrrivtaviits inte lika ltitt
uppstflrofta intill oskyddadepaneldndar nyligen sflgadeller hyvlad ffeyta. .
Vattentillftirselgenom en yta sker ensom sugerupp vatten.
att se till
Hur mycket vatten som tas upp i trdet dast si liingeytan dr vflt. Genom
pf
horisontella
stAende
inte
blir
vatten
att
tillfdrden
vflt,
beror pA den tid raymn dr
minskar man
da mlingdenoch pi hur mycket som kan ytor, i sprickor och spalter
v6ttidenoch ddrmedvattenupptagnlngen.
Vatten skall kunna rinna av. Vattenavvisandemedel pi trdets yta och i ytskiktet
minskarrisken fiir att vattensom rinner
civerytan sugsUPPav traet.

ftir en vdl fungerandeutomhusszittningen
konstruktion.

PANELBRADAN

Fasadensnederstadelar skadasldttast.

Hur mycket vattensom tasupp i en panelbrddaberor pfl minga faktorer, s6somvittiden, vattentillfcirseln,vetningen, ytans
permeabilitet, vaming av cellvliggarna
bch poraspirationen.Se sammanstzillningennedan.

upp' Ofta tas
Den tid som ffaytan tillfdrs tillr[ckligt med vatten avgcirhur mycket vatten som kan tas
av.
rinner
mesta
det
bu.u "n liten dei av det tillfcirda vattnet upp i trdytan,
s pi en snedVattnet rinner liings brtidan och ltimnar den intill den-ldgstategriirsningennedlt' Dv
tafua u.aaa intill"spetsenoch pi en rakkapadbriida fr6n hela underkanten.
Genom en yta som tillf6rs vatten men inte viits kommer det inte in nagot vatten. En vattenavvisande
ytan.
ardyd pi Jn snedkapadpaneliindetar inte upp n6got vatten pfl den torra delen av
Ett "6tt" ytskikt bromsar vattenupptagningen.En vattenavvisandeytbehandlingkan.varaneJllgapel
ligger emot ytan, medanett ytskikt som ldtt vlits
G"no.t.dngfig) och sliipper de i66noii uitt"n som
a;de kan hindra vattenupptagningenom det iir tiitt.
uppster inte
Extraktiviimnen (hartseroch dylikt) pi cellviiggama fcirsv6rarvdtningen.Utan vzitning
i
kapilliirsystemet.
vattnet
in
drar
som
kapilliirkraft
den
inne i triiet'
Att ringporernastangsoch strcimningsmotstindet6kar fcir vattnet som skall transporteras
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Vattentillfcirselnberor fcirutom pi klipfl byggnadensoch pamatbetingelserna,
nelensutformning.Vritningenav ytan kan
behandminskasmed en vattenavvisande
ling eller genom val av liimpligt ffa. Furukrirnved ;ir exempelvis mer vattenavvisandedn furusplintved.Ytskiktets permeabilitet (genomtriinglighet)kan minskas med en tdt ytbehandling,exempelvis
en alkydfiirg. I kiimved, med hdg halt av
inle vattnet
extraktiviimnen
transDorteras
lika liitt som i splintved vars cellvziggar
vdts liittare. I torkad gran och i furukeimved, med en stor andel av ringporerna
stringda,dr motstindet mot vattentransportmycket stcirredn i furusplint.
VERTIKAL ELLER
H O R I S O N T E L LT R A P A N E L
Vertikala panelerbetraktasofta som biittre
med hainsyntill bestiindigheten.Vattnet
rinner av lzittareoch blir inte stAendei horisontellaojdmnheteroch sprickor.
Fdrutom i breidernas underkant. drir
vattnet blir hiingandeinnan det droppar
ned och i briidskarvar, fir man ofta stor
vattenupptagningliksom i civerlappningen mellan tvi panelbriider.Vattnet hills
kvar i den smalaspaltenoch sugsupp genom ytor som ofta inte iir skyddadeav en
ytbehandling.
Om paneleniir siirskilt utsatt frir slagregn, dr det liimpligt att liimna en spaltpi
n6gra mm mellan briidema.Sarskilt vid
stiende paneltyper fflr man di se till att
vdggen innanfcjrpanelenkan ta emot det
vatten som stiinker in och att intrdnsande Aldre liggandepanel, Linnts Hammarby. Foto: TrdinJbrmation
vatten leds ut ovanfcirfcinster,ddnir och
vid sockeln.
Horisontellapanelerdr av traditionvanligast i exempelvissiirskiltslagregnsutsat- Orsaker till vattenintrdngning i tippningar av olika storlekar. Kiilla: Frank 1973
ta omrflden i Norge. Fdrdelarmed liggande brdder kan vara att droppkanten pi
Orsak
Oppningensstorlek
Anmiirkningar
brdderna,dvs den nedre begriinsningen,
inte best6r av iindtrd som har den stcirsta
Vid kapilliirerunder0,01 mm
0,01-0,5
mm
vattensugningen.Liggande panel visar Kapilllirkraft
Ar trots cikandekapilliirkraft
inte upp det stora antal slagregnsutsatta
den transporterade
vattenmangvertikalaspaltermellan briidemasom den
den liten. Vid kapilliirer civer0,5
med stAendebriider. Skador uppstir oftast
mm blir kapilldrkraftenbetydelselcis
i vhggensnedredel. Det iir enklareatt byta
fcir fukttransporten.
ut en liggande briida i vdggens nedre del
en aft Atgardaskador i nederdndenpd st6Over0,5 mm
Md dppningarunder0,5 mm flyter
endepanelbrdder.Det rir ocksi enklareatt Tyngdkraft
inget vattenin i fogen,eftersom
fcirseen liggandepanelmed en genomg6ytsplinningendr verksam.Vid strirre
endeventilerandeluftspalt.
cippningaroch slutenvattenfilmkan
Vattnetsintriingning i spalter av olika
tyngdkraftendominera.
storlekframgArav vidstiendetabell.
SNEDKAPNING OCH
Y T B E H A N D L I N GA V A N O T N A

Luftstrcim

Hur snedkapningav panelbriidernas
dndar
pflverkarvattenupptagningen,
har underRegndropparnas
sciktsvid Tr2iteki Skelleftei.
rcirelseenergi
Fcjrsdksresultaten
visar att snedkapning
av en paneldndeinte har n6gonavgrirande
Vindkraft
betydelsefdr vattenupptagningens
storlek
om dnden rir obehandlad.Hela dndytan
vatsmer eller mindre snabbtberoendepi
trdets fuktkvot, halt av extraktivdmnen
och i viss min pfl kapvinkeln.Vattenupptagningenvid fcirsrikmed doppningav paneliindamai vattnet var av samma stor-
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Over I mm

Niir det finns en tryckskillnadsom
drar med sig vattenmellan b6da
sidornapA en cippningkan vatten
drasmed.

Over 5 mm

Dropparmed hdg hastighettranger
in i sprickoroch fogar 6ver 5 mm.

0 , 0 1 - 5m m

Md dppningarmed storleken0,010,2 mm iir vindkraft och kapilliirkraft ungefdrlika verksamma.
Vid dppningarciver5 mm bryts
vattenfilmensi att vindtrycket
fcirlorar sin verkan.
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leksordningsom ndr vattnetfick rinna ut- I
med panelensutsida.
Om dnden ytbehandlas har fcirutom
HdA ffiiet torrt
snedkapningendven behandlingensvattenavvisandelcirmdgaoch permeabilitet
anvdnd ej tt"()som (ir
betydelse.Ndr ytbehandlingenzir vattenskadat av vattenlagring
avvisande,tex rridfdrgmed linoljetillsats,
rdckeren liten snedkapningfcir att vattnet
eller bldnadssvamp
inte skall vritaundersidan.Om undersidan
dr helt horisontellvdtsden si smAninsom
hellre gran dnfuru till
och den storapermeabiliteten
i rcidiiiigen
ytterpaneler
hindrar inte vatten fran att trringain genom fdrgskiktet.
undvik hdlrum och fickor
Neirfdrgen inte dr vattenavvisande,
tex
dcir vatten kan samlas
en akrylatfrirg,hindrar inte en snedkapning att ytan vritsoch vailentas upp.Den
och stanna kvar
upptagnamdngdenberor bl a pi fiirgskiktetstjocklek.
undvikhorisontellaytor,
Om behandlingenav lindyran iir bAde
luta ytorna sd att vatten
vattenavvisande
och har l69 permeabilitet,
t ex en alkydoljefiirg,minskaren snedkapkan rinna av
ning siviil den vflta ytansstorleksom vattenupptagningengenom den yta som dr
vAt. Vid lAg permeabilitetblir den upptagnamringdenvattenmycket liten, riven nom en tiit ytbehandling,iir riskenstor fcir
om den vita ytan dr stor,som i en rakt av- svampangrepp.
kapadiinde.
Panelensfuktkvot och risken f6r rcitanVid en panelav stdendebriiderrinner en grepp beror inte bara pi hur stor mdngd
stor del av vattnet i vinkeln mellan liikt
vatten som tas upp utan ocksi pA hur
och panelbrridaeller lock- och botten- snabbt det upptagna vattnet kan torka
ut
breida.VattnetliimnardAbrzidanfrin en si- eller transporteras
till partiersomdr s6tordoyta,ddr snedkapningen
inte har den av- ra att de inte riskerar att angripas.Olika
seddapositiva effekten.I vissa fall kan f;irgsystemfungerarolika vid uattenuppvatten tom rinna pA brddernasbaksida. tagningoch uttorkningoch b6da
egenskaDA kan snedkapningvara till stcirreskada pema miste beaktasvid en vrirderins
av
An nytta.
fdrgsystemens
Iiimplighet.
Att panelrindenfcirsesmed en vattenavResultalenfr'6nlorskningsprojektet
om
visandeytbehandlingdr uppenbarligenav hur snedkapningpiverkai vattenupptagstdrre betydelse fcir vattenupptagningen ningen i panelbrddernas
dndar kan samiin att den snedkapas.
Om snedkapningen manfattasmed
96r att man inte kommer 6t att behandla . att snedkapning
intepiverkarvauenupptindtrrieti panelen iir snedkapningentill
tagnrngenom dnden;ir obehandladeller
stcjrreskadadn nytta.
behandladmed en fiirg som inte dr vattenAndar pA gamla panelbrriderdr ofta avvisande
sprucknaoch angripna av blflnad.Gam- . att snedkapningminskar den v6ta ytan
mal ytbehandlingkan ha andra egenska- och d;irmedvattenupptagningen
om dnper 6n ny. Dlirfcirkan vattenupptagningen den dr vattenavvisande
i gamladndari stcirregraddn s<imiram-gar
av fcirsciken
piverkas av andralaktoreiiin
. :r1'!"tzir- viktigarefcir vatrenuppragningutformningen.Om vatten kan triinga in
en aff AndytanAr vattenavvisandeiin att
genomsprickoroch andracippningaiiyr- den dr snedkapad
behandlingen,men inte kan lorka ut ee- . att vattenupptagningen
genomen yta be_
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handladmed en stryknin-qakrylatfeirgiir
stcirre;in om ytan iir behandladrnedslam_
rarg
. att fuktkvoten i obehandladeoch akrv_
latmAladepaneldndarefter n6sra timmais
nederbcird
IokaIt civerstiger fi bi rmiittnadspunKten.
rcintgenbilder
visarpane. NedanstAende
kindar.rakkapade
och med snedkapningen 1:2och l:1. Av bildernaframsAiatt en
paneldndesom behandlatsmed-rcidfdrs
med linoljetillsatsrar upp mindre vattei
dn en paneldndemAlad med akrylat eller
en helt obehandlad
dnde.

Textoch bilder:
Martin Gustavsson,
Trzitek- Institutetfcir
trzitekniskforsknins
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F 6r uIscittrti ttg en .f'or a tt bIcinarls- ot.lt
ri)tst'antpar skall kunna bildas i tr.ci
krcit,erncin'aroav samtliga.faktoreri
bilden oyan.
Kan man eliminera nri.gortcn,clessa
Jaktorerkan inte svanq)ariloutyet.klas.
De Jyra forsta Jaktorerna cir-st,ciraatt
eliminera.Syampsltorer,vr)rnteot'lt
nciringfinns alltid omkrinc oss.Sciledes
cir.detfukten ri kan inrikta osspd att
multmera.
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vattenupptagningt'id: - rakkapaderindar - sy1lkqna/e cinclarmeclkapt,inkel L'2
- sneclkapacle
cindarnteclkapyittkel l:l
Fc)rge.rna
visarJuktkt'otsnivdei'it'irket. Gulr: <37vo,tjusttt)rt.io-sTrio,'iettantttcjtt; 50-70%';;h
ntr)rkbldtt;>70vafuktkvor.
(Fuktkvot=vattenmangden
i trci uttryckt i procent, unier kt'otettar,t)attnetst,ikroch trcietst,ikt i ",L;:;i;';';;;;.'iriiriiiltil"'"
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EGENSKAPER
HOS FASADFARGER
Kunskap om de olika.fc)rgtypernassammans(ittningrir nodvcindig
for att kunna
gora en bedomning av deras egenskaper.
En fhrg bestAri princip av pigrnent,bindemedel,l6sningsrnedel
och diversetillsatsmedel.Bindernedlen
i utomhusfdreer
kan
v a r aa l k y d .a k r y l a te l l e r r e n l i n o l f a .I d e
allra flestafallen eirbindemedletantinsen
alkyd eller akrylat. Alkvtltr kan fci-rekorrrrrra
li).stu
i losnirtq.stttitlcl*
ellerenrtr!get'acle(finfcirdeladei droppar) i tatten.
A kr1'Iater fcirekornmer enbartcli sp ergcra r/c (finfcirdeladepartiklar) r lallcn. I'vissa
produkter fcilekommer bAde alkyd och
a k r y l a td i s p e r g e r a di ev a l r e nl t e i J o r u , r
Demidekk).
Figur I visar skillnadenmellan bindemede-llcisti ldsningsrnedel
och dispergerat eller ernulgerat
i vatten.
I den civredelenav fi'gurenvisasalkydrnolekylerl6sta i ett l6snrnssmedel.
tex
l a c k n a l i aA. l k y d m o l e k y l e rni i y t r e r s lri t e n
oc.hhar fcirmigaalt trdngain i Lriietgenom
o l i k at y p e ra v k a n a l e (r p o r e r ) .
I den nedre delen av figuren visas en
e m u l s i o r r s p a r r i kaev l a l k y d -e l l e r d i s p e r sionspartikel
av akrylatmolekyler
i vatten.
Detta innebrir att en rnringd
rnolekvler
-Storleken'p6
finns i droppar i vattnet.

0,6vu

"A

MM

I

Lbsla

woLe;K-t-L-EE

A<L-|YI.J-

p* l-

tirr

INTRANGNING

EJ',tUL=lON
A,L,K-YD
AKRYJ-.A]'

{fB

o,1 - z,o y'Jt.t

33O

dessadropparrir mellan I 000 och 10000
gangerstdn'ean alkydmolekylerna.
Dessa
stora partiklar kan inte trdnga in i traet.
Vatterrburna
ltirgerkan- till"skillnadfrAn
lcis.ningsrnedelsburna
fdrger_ inretrdnga
in i (=penetrera)trriet.

Ftq 1
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Man kan jdrnfcirastorlekenpd en alkvd_
molekyl, trdets por.eroch eir emulsions_
p a n i k e ll a l k y d e l l e r a k r y l a r )p e s a r rs o m
beskrivsi fisur 2.
av slor. Om alkydmolekylenmotsvaras
l e k e na v e t t k n a p p n 6 l s h u v urdi r,s t o r l e k e n
av en emulsionspartikel
soln en fotboll.
lraets porer blir i dennajeirnfcirelse
sorn
ett hcinsndtmed 20 mm cippning.Av den_
najiimfcirelseframgdrtydi igare"arralkyd_
moleKylen(knappndlshuvudet.l
med l;itt_
het kommer in i trdet(hdnsn€itet)
medan
emulsionspartikeln(fotbollen) inte kan
komma in genomtrdetsporer (h6nsniitet).
Vare sig emulsions-eller dispersioni_
p a n i k c l ni n n e h A l l earl k y de l l e ra k r y l a rh a r
den inte nigon chansati komma in i traet.
I slamftirgerav typen Falu rddfdrg finns
mindre m;ingderav bindemedelai olika
typerav mjcileller klister.Dettabindemedel liigger sig ocksi pi triytan. Inblandning av linolja medfciiatt fiirgenstendens
"krita"
( f r i r g aa v s i g ) m i i s k a r .M a x i _
att
rnaltfdr 8 procenlIinol.la1avden vArafdr._
gensvikt) inblandasi fareen.
YTBEHANDLINGSSYSTEM
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Ett tiickandeytbehandlingssystem
fbr ut_
viindigatriifasaderbcirbestflav en Denetre_
randegrundolja.en fcirseglande
giundliirq
"
och en filmbildarrde
toppftrg.seIigur 3.
grundoljantrd"nger
in
. Den penetrerarrde
i trdet,och skaparen vattenavvisandJ
milicj
inne i trriet.Grundfdr-gerr
trdngeriivenden
r n I t r a e td. o c ki n t el i k a l i n g r i n s o r ng r u n d _
oljan. Grundfiirgenskall varapigme-nterad
frir att slylda rraer fren nedbr],tningpi
grundav V-srlAlnirrg.
Toppiargens
f-unk_
.U
tion iir delsatr skyddagru,r'aiargEn.
delsarr
s d t r ak u l c i rp f , y r s k i k r e rD. e t f i k r _ f u n k r i o _
nella skyddetskall sAledes
finnasi grund_
nrngen.
'i' Fotnot:
enligt uppslagsbokenlir lcisning=bland_
nrng, vanligen flytande, av tvfi eller flera dmnen.
krinnetecknadav att rilnnenabildar ett honto-eent
system (en firs).
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FILMBILDNING
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(/ppb-tggnaclenav ett ytbehandlingsskikt,g,ultoppfcirgpd en t'it grundfcirg,
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Modernatzickfiirgertorkar (bildar film) pi
i princip tvfl olika stitt. De ldsningsmedelsburnaalkyd- eller linoljefiirgematorkar oxidativt. De vattenburnaakrylatftirgema torkar fysikaliskt. De vattenburna
alkydfrirgernatorkar bAdefysikaliskt och
oxidativt.
Figurema4 och 5 visar schematisktde
olika torkningsprocesserna.
I den o,riclatit'atorknittgsltrocessendif funderarsyrein i fiirgskiktetoch startaren
oxidation av bindemedelsmolekylema.
Resultatenblir att de smi alkyd- eller linoljemolekylernafcirniitastill stcirremolekyler som slutligenbildar ytskiktet(figur
4).
I den f'siftn liska torkning,spro('essen
avdunstarvattnet och hjiilpltisningsrnedsintrar
len. De olika emulsionspartiklarna
och bildartill slut
ihop (-sammansmdlter)
yten mer eller rnindresammat.rhdngande
beliiggning. Dessa emulsionspartiklarrir
inte kemiskt bundna till varandra,vilket
96r att vissa kanaler finns i ytskiktet deir
fritt vattenkan trdngaigenom in till ffaet.
Fiirgskikt som torkat fysikaliskt (=akrylatfiirger) har en betydligt stdrre genomsliipplighetfcir vatteningaoch fritt vatten
dn vad oxidativt torkandeftirger (=41(y6och linoljefiirger)har (figur 5).
Fdr fysikaliskt torkandefdrger finns en
liigsta temperaturfcir filmbildningen.Vid
temperaturerunder dennagrdns kommer
att kunnasmdlinte emulsionspartiklarna
ta samman pA ett riktigt siitt. Ytskiktet
kommer att fi en mycket slintreskyddande funktioniin vid filmbildningciverdenna grrins.Grdnsenligger normalt vid ca
+10'C. Filmbildningenpiverkasocksitav
den relativafuktigheteni lutien. Den relativa fuktigheten btir varken vara fbr lflg
eller fdr hdg.
FUKT

FIq 5
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Ett fiirgskikt pi trd utomhuspflverkasav
rringa olika faktorer,se figur 6.
De centralafaktorerna tir fukt och fukttransport. Vatteninga och vatten som
kommerpfl en m8ladyta har en tendensatt
srika sig in i fiirgskiktet. Olika typer av
fdrgerhar olika fdrmiga att stdtafrin vatten och vattenensa.
En akrylatfdrgfilmkan ta upp vattentill
ca 15 procentav ftirgskiktetsvikt, medan
en alkydflirgfilm endastkan ta upp ca 3
Drocent.
^
och vattnetkan transporteVattenangan
ras in genom fiirgfihnen,ner i trtiet. Niir
vatten6nganoch vattnetkommer in i trriet
kommer triiet att svdlla.Man fAr vad rnan
"fuktrcirelser"i trziet.
kallar
pA
Detta rnedfciri sin tur en pflfrestnin,e
vidhriftningenmellanflirgskiktetoch trdet
samten tdjning av fzirgskiktet.Fdrgenkan
bdrja sprickaoch flagnaav pAgrund av att
fhrgskiktetinte kan fdlja med i trdets 16relser.FrirgskiktetmAsteha en tcijbarhet
(=rcirelsefdrmiga)sorn iir stcirreen traets
rcirelse.
Olika fiirger (bindemedel)har olika tdjbarhet. Alkyder och linolja dr nomalt
mindretcijbara(=mindreflexibla)dn akry-
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later,och har drirfcirlattareatt sprickavid
trdetsrdrelser.
LJUS
g O

^ o
o
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Trd bestArav vedcellersom hills ihop av
lignin. Ljus kan komma ner i trdet om
fhrgskiktetinte zir trickande.Specielltdet
ultraviolettaljusetbryterner lignineti trdet sa att vedcellernablir mindre bundna
till varandra.Vidhiiftningen mellan fhrg
och trd forsrimrasdA.
pigmenti en ftirg
BeroendepA mdn-eden
talar man om tcitkuncle,laserancleeller
ratl fdrg.
r4tignrcnte
En trickandefdrg,tackferg,innehAllersi
rnycket pigment att ljus inte kan komma
figureni figur 7).
ner till trdytan(vuinstra
En laserandefiirg, lasyrfdrg,innehAller
rnindre miingd pigment rin en tdckande
fdrg (mellersta figuren i figur 7). Detta
medtbratt en viss del av solljusetkan ni
traytan och startaen nedbrytningav traet.
En opigmer.rteradfiirg, tex klarlack,
saknarnzistanhelt skydd mot solstrilning
(hdgrafiguren i ligur 7). Detta medfor att
det kommer att ske en nedbrytning av
trAytan. En opigmenteradfiirg zir drirfdr
o l i i m p l i gp 6 t r d u t o m h u s .
SAledesziratt mrirkaatt begreppentzickande, laserandeoch opigmenteradenbart
pigment och
har att gcira med mringder.r
icke med typen av bindemedeli ftirgeneller typ av lcisningsmedel.
Fiirgskiktetskulcjrhar stor betydelsefor
i fiirgskiktet.Fitemperaturfcirh6llandena
gur 8 visar vilka yttemperaturersom kan
fcirekommapA en solbelysttrdfasad.
Det faktum att en fasadi mcirkkul6r f6r
en hogretemperatur,medfciratt den torkar
ut betydligt snabbarean en vitmelad fasao.
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med fritt vatten kan det ta upp betydligt fuktdynamiska
egenskaper.
mer vatten och erhirlla en fuktkvot som
Alkyd- och linoljeflirgerhar ungefdr
lika stort fuktgenorngirlgsmotstilndfbr
civerstigergrdnsenfbr rcita, 25-30 procent. Syftet med en ytbehandlingilr foljsAvrilvatter.riurg.r
som fritt vatten,medan
aktligen att hindra fritt vatten att komma akrylatfiirgerhar betyclli-etstcirlefuktgenomgAngsmotstiurd
in i triiet.
fcir vatteningaiin tbr
Fukttransportin i treikan skepAi princip fritt vatter.r.
Det innebiiratt fl'itt vattenhnr
tvi skilda siitt:
stcirremcijlighetlin vatteningaatt passefa
l. Kapilliir transport
hn.
-qenomen akryIatf?ir'-efi
. transDortav fritt vatten
2. Diffusion
ANoTRAcRUNDNING
. transportav vattenanga
(genom
cellhSlrumoch genomcellvdggar) En trtibits dndar (=[pdlrdet) suger ctr 20
. transDortav bundetvatten
girngermer vattenpel'tidseuhetan trAets
(=vatteni cellvriggarna)
flatsidor.Detta gdr att det airytterstangeDen kapilldrafukttransporteniir betyd- lzigetatt hindra vatteningaocl.rfl'itt vatten
ligt snabbareoch transporterarmer vatten fl'in att kur.rnakornmain i tr;ietclenvti-een.
per tidsenhet:in den mycket mer lAng- D;irfcir iir grundr.rir.rg
av zindtrrietmed en
samma diffusionen.Vatten kommer in i
behandlingsom trdn-eerir.ri triiet rnycket
trdet huvudsakligengenom kapilliir inviktig.
sugning,men skall ut ur traetgenomlingFciratt fi det bristaskyddetskall Andtruisamdiffusion.Dettamedfciratt fuktperio- behandlingenfcirst bestAav en bestrykder mAsteefterfciljas
av ldngretorkperio- ning med en lcisnir-rgsmedelsburen
peneder fcir att det inte skall bli en kontinuerlis trerandegrundolja.
grdnsenfcir rotrisk.SA-Grundoljan skall strykas flodigt tills
F U K T D Y N A M I S K A E G E N S K A P E R uppfuktningiiver
ledesskall det orimiira m6let vara att hiningetrnersugsin. Har manmcijli-ehet
kan
dra vattenfrin att komma in i trriet.
Den relativa luftfuktighetenutomhuszir i
man 16taiindtrdetstirnecldoppat
i _erundolDet finns en viisentligskillnadmellan jan nAgra timmar innan bestrykningen
Sverige80-90 procentundervinterhalvAret och 60-70 orocentundersommarhalv- alkydfhrgeroch akrylatfdrgeri fr6ga om
med grundfhrgkan pirborlas.
6ret. Trii som-befinnersig i sAdanmiljd
kommer sAsmAningomatt erhAllaen jrimMikroskopisk bild at' ytan pd ettfcirgskikt nrcclalkt'cl- respaktirc akr-tlatjZirg
viktsfuktkvotunder20 procent.Dvs om
. - a traetenbartutsdttsfbr utomhusmilicikom-amer del inte att komma upp i en fuktkvot
- i .
diir rcitakan utvecklas.
Om trdet diiremot kommer i kontakt
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TRI\PANELER - FORM, FARG' FLIKT

FARGTYPERSEGENSKAPER
Ftirgtyp

Altqd -,Iinoliefdrg

Nlqdfarg

Akrylarftirg

Slamftirg

Bindemedel

lijsningsmedelsburet
(lost i Itjsningsmedel)

vattenburet
(emulgerati vatten)

vattenburet
(dispergerati vatten)

vattenburet
(dispergerati vatten)

Fysikalisk
ippbyggnad

smfl molekYler - kan
tranga in i fiaet

stiirre partiklar - kan
ej triinga in i triiet

stdrre partiklar - kan ej
triinga in i trdet

partiklar - kan ej
trzinga in i trdet

torkar oxidativt=liten
genomsliiPPlighetfdr
fukt

torkar oxidativt och
fysikaliskt

torkar fv sikaliskt= stdrre
genomsi[PPlighetfdr
fukt

torkar fYsikaliskt

Torkningssritt

VattenupPtagning
i.frirgskiktet

ca37o av ftirgskiktets
vikt

ca37o av ftirgskiktets vikt

ca 15Voav fdrgskiktets
vikt

Flexibilitet

mindre ttijbar

mindre tcijbar

ttijbar

FuktegenskaPer

vatten- och [ngmotst6nd lika stora

vatten- och flngmotstind lika stora

fritt vatten trii:rger
liittare in dn vatteninga

lika som obehandlat
trii

Om skiilet till att man vill mila om enbutt b..ot p[ att man vill ha en annankuitii etter ati fargskiktet har blivit fult bor
man m6la om ried sammatyp av fiirgsystem
-- som tidigare.
Om skaletlr att det underliggandetrliet
har bijriat ruttna mesteman undersdkaor.^t* iift rdtan. Ar det konstruktiva fel
rorn eloti att fukt och vattenhar samlatsi
knnriiuktion"n, mlste man atglirdadetta
fdre
--gntm6lning.
ut r6iskadade och blflnade brdder'
u"*u] Fotlt
fiirgen har egenskaper
u$iedd medmax5-10 procent tvtisitanker man att
euentuettt
och vatten samvatrcnenga
att
som
siort
outmed
man
MALNING
t-actnafta.Seian stryker
att byta fargOverveiga
man
b6r
iutr ifra.t
spiiddlasYr.
En ny trdpanelsom st6tt utomhushar resvstem. I detta fall b<irman fcire ommatJun Jft", en veckaett ytlagerav nedbrutet
"'i"n ti bort den gamla fl5rgen helt och
trd som iir d6ligt m6lningsunde^rlag'
hfliet. Diirefter fciljer man de ommalgrunolOre
panel'
sin
som finns'
mAlar
OMMALNING
man
Innan
ninssrekommendationer
^^'fiia
behcivsi
slamfiirger
av
L..atning
ning, mflstedettanedbrutna(=eroderaoe)
ftilha
kanman
detgiilleromm6lning
Niir
stalborste'
rnnan
ytan
tex
med
av
bort
avborstning
tt.upus
en
tt1fii
resel bara
iandeallmdnnaregler:
sdlskrapa ailer Piasavakvast'
orimilning.
--ViJ
".fiatning av lasyrerbcir den tidigare laseradeytin reng6rasgenom tvattiins med mAlarsoda.Ommdlntngkan sKe
."f ny lasyr eller ett dckande fiirgsystem.

En f6rdel tir om paneleniir fabriksgrunDdrefter stryks tindtrdet med en ldsi"Ou" innan den sAttsupp' I detta fall
AJ
pigmenterad gruldninet-;d"hu,it"n
riicker det med att man efter montenngen
iari. o"""pa detta itryts sedan toppftirt.ftunOfut panelen T"d penetrerande
sen tvi ginger.
--vtun
n*nOotiu som tranger in runt spikar' skarskarva
att
undvika
itali ftirsc;ka
tiverlaPPoch sPrickor'
iar,
'5ar"it"t?alar
oanelbriiderpi en fasad' Vid varje stumman med toppfiirgen efiindtriiytor
tvfl
fi
Iluru tomm'er man att
so-mfinns'.
rekommendationer
de
ter
ro- tun tugu vatten. Rdtskadorupptriider
Falurcidfiirg,strykspA
tex
SiilH;t,
som
fasader
Till
oita vio sidana skarvar.
grundning-. --^r^,^
grundning'
f6reg-6ende
an
m fOregiende
utan
tiau"t stora liingder kan man anvdnda
Lasyfirger skall vara ldsntngsmeoelsfi ngerskarvadePanelbriider'
grundarman med lasYren'

Text och foto:
iun nttt"Ot, Triitek - Institutet fdr trdteknisk forskning

Mikroskopbitdsom understvisor trdmed nd diag,onaladrsringar'
veden
'g;ia\arg,
nt p eni te ri ng i^ynede.noch
'a,v
er si toipfa i gens j dmnafdr segl i ng'

n
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TRAFASADSOM GAR
ATT MALA
o

Forskningom och utvecktingav trr)fasa/eyundersenaredr har visatatt synenpd
det byggnadstekniska
fuktskyddetbehoversesover.
Truifasader behciver byggnadstekrriskt
fuktskyddfbr att fungeraunderling tid.
finnermananvisTittarman i handbcicker
skallbehandlas,
ningarhur en panelbrzida
kapas, vtindas, spikas osv. Syf'tet..r.ned
tir att panelenskall:
anvisnin-ear
clessa
. skyddavriggensinre mot neclerbord
. leda ut vattetloch dttrefierkuuna torka
. ha clropptriisor
skall:
att uppsdttnillger.r
. ge piurelenmcijli-ehet
att svaillaoch
kryrnpa
. bli sprickfii.

som bryter mot fleraav de regler sornglilTriivirketi
panelteknik.
ler fbr n'aditiorrell
dessaf asaderfungerarobeloerrdeav f?ir-sskiktet. Skulle sarnmaf'el -eciraspir tiick. fuktteknisktriktigt
mirlade fasaderskulle risken fcir skador
. byggnadstekniskt
riktigt
vara uppenbar.Kopplingentrziunderlag
. geornetriskt
mdiligt
fasader.
fdr-eiir stetrkarefbr tiickrnilade
. mdjligt att utfdrapraktiskt
Trii fir rollen av ett underla-qsornftirgen
. rnojligt att underhfllla
skall skyddamot fukt. Av den auledning. mojligt att renoveraoch bYta.
trtifirsadutforasel:
en skall en tztckrnAlad
som meratar sikte
tel delvisandrare-eler,
Detta synsiittgzillergenelelltoavsettvilvara
underlagfbr eu
skall
pA
fi.
att
trdparrelen
skall
trzitasaden
som
ken behandling
ir.rq.
Man kan se rninga riidfdrgadetrdfasader milnir.rssbehandl

pA
Man skullekunnaltiggaandraaspekter
ett byggnadsteknisktfuktskydd. sett frflrr
synpunkt:
denprojekterandes

gATTNE TACKMALADE TRAFASADER
Virket skall vara
biista mtijliga
milningsunderlag.

Den uppsatta
panelenskall vara
sprickfri.

Skall trli vara biista mojliga underlag fdr
ske pfl sAnyskall -erundningen
tzickmfllning,
sAgadyta som rrojligt. Detta uppnflsidag enkpanel och
last om rnan kcipertabriksgrur.rdad
fArdiggrundarpi plats inoru nflgraveckor.
Bra trdunderlagftir ntfllning med taickfiir-ser

skall ocksl vara sprickfritt.Den komtnande
kan inte tdcka iiver
milnir.r-esbehandlin-9en
sorickornase att vatteninte kotnmer att tfan-sa
bort vid
in. Sorucknabniderskallalltsi sorteras
f trbrik ss runclni n cen.

"sprickfii uppsiittning"irrnebdrdelvis nya trAytan.Orn spikhuvudetslirsin fcit'd.1upt
komDen fAr inte ske med onci- mer ogrundattrd att blottas.Den koumande
krav pA spikninger.r.
komtneratt 1l sviilt att
digt grov spik och inte gcirassAndra kapiinde mAlnir.rgsbehandlingen
SpikenskallhelstslAs ge tillriickligt fuktskydd kring den fbr d.lttpt
spjtilkas.
atipanelbriidan
i liv rned slagnaspiken.
och med spikhuvudet
i rnedhammtrt'e

Trdpanelen skall
kunna kryrnpa och
svilla utan att
spricka.

brukarinte
nonnalafuktrorelser
En trdpanels
bli hindradeom de regler sorn finns, tex i
dock anledningatt
AMA, tilllimpas.Det finr.rs
pir.ninntrom leglerna.Det finnsfbr nairvaraucle
en tendenstill att anvtindabredarepanelbrdder

l.intrrditionelltoclt sirdarllhitl ltcigrekrav pfl
Bredarepar.relbrtider
rcirlighetdn smalapanelet'.
kan illte spikasute vid kallternautan spikama
rttitlert.
olacelaslxirtnlrt'e

Andtrd utsatt fdr
nederbdrdskall
kunna mfrlas.

Utsatta dndtrhytor skall ytbehandlasmed
sarnmasystemsonrvalts till sjlilva ytterpanelen. Vid tex ett sk midjebandmAstedndtrtiet
kunnamfllas.Mittet pi gapetsomenligt praxis
rir l5 mm miste ansesvarafdr snilt. Minimum
ligger i ett
dr snarare25 mm om panelbrriderna

plan
och kanske35 rnm onr de lig-eeri tvAplan'
Det finns ingen anledningtill att snedkapa
panelenonodigt rnycket (se Martin G.ustavsions artikel) fdr att skapadroppniisa.det bara
fbrsvArar mfllningsarbetetoch okar dlirmed
kravetpA gapetsstorlek.

Vittiderna skall
vara korta och
tillfiillena till
uttorkning skall
vara rnflnga och
lfrnga.

Korta vaftiderinnebdratt panelenskall vara
sAutformadatt vatteninte blir stAendei springor och spalterlinga tider och diirmedfAr god
tid pi sig att fukta ner fasaden.
Skadefall visar att det vore biist att grundgrundas
rnirlaciverlapp,dv s att panelbriiderna
runt om. Mot bakgrund av dessa skadefall
skr,rlledet vara cinskvtirtatt gtira si sm6 civerlapp som rnojligt. SttkrastetAckmaladeffApanelerrtorde frin dennasynpunkten cippenpa-

vara.
nel med 3-5 mrn bredasprtt.t-9or
Panelerunder taksprflngfir kortare virtticler
iin panelerpA hus utantakspr'flrrg.
0norkningstidernakan iute styraspit sat'nrna
har betysiitt.Det har visat sig att Avenkr-rlcjren
delse fcir vittiden. Mijrkflir'-sadptinel blir varmare 6n ljus ntir solen skirrer'.Morka panclet
torkar btitlre och har varit mindre utsattafbr
rcitskador.
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Ovanst6endediskussion visar att synen
pA det byggnadstekniskafuktskyddet-fdr
trdfasaderbehciver ses 6ver. Det iir dags
att delvis omvdrderapraxis och AMA-texter och liigga nigra av dem till hiivderna.
Tore Hansson,Trdinformation

Avslutningav en stdendepanel med
droppntisa skall gdras sd att kaprindarna
gdr att mdla. Med radiatorroller eller
med gummihandskeoch pensel kan
arbetet lyckas.

Avstdndetmellan panekinde och bleck
bdr kanskevara minst 35 mmfdr en
lockbrcidespanelfdr att man skall komma
dt att grunda kapiindarna.

ochdimensionering
Lathundfor virkesetgeng
- bra och hdllbart hjrilpmedelvid proiektering
TrriinformationsLathundvisar pfl ett enkelt och civerskfidligtsiitt vilka dimensioner som kriivs enligt BoverketsNybyggnadsregler,NR 1, for golvbjiilkar
och for takbjiilkar i olika snozoner.
Virkesfltgflngredovisasi tabellformat
for bl a spontatvirke, lockpaneler,reglar
och staketspjiilor.
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Lathundenomfattar14 inplastadesidor i
formatet 105x145 mm. Som projektor
har du stor nytta av detta outslitliga
hjiilpmedel, framfor allt vid civerslagsberdkningar.
Lathunden bestiills hos Triiinformation,tel 08-1424 90, fax 08-1| 26 76,t1ll
en kostnadav 60 kr/st exkl moms.
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Lathund
rkesatgA.ng

m e n s l o n enng
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