THERMOWOOD
– ännu ett miljövänligt alternativ från Fredricsons Trä

Genom att värmebehandla trä kan unika egenskaper och utseende

Goda råd vid montering

uppnås som annars endast förknippas med väldigt exklusiva och dyra

· Använd endast rostfria skruvar!

träslag. Lunawood är världens största producent och har thermobehand-

· Montera träet på en bakomliggande

lat furu och ask under flera år.

konstruktion med ett avstånd som värderas
efter förhållandena. Regelavståndet får dock

På så vis har man skapat sig en stor erfarenhet kring såväl träslagens generella
egenskaper som de unika fördelar thermobehandlingen innebär. Utseendet,

aldrig överstiga 500 mm.
· Vid fasader ska konstruktionen utföras så,

formstabiliteten och den miljövänliga framställningsprocessen, som gett Lunawood

att beklädnad och vindpapp inte har direkt-

en Svanenmärkning, är några av dessa, men många uppskattar exempelvis också

kontakt. Montera på en avståndsträlist för

möjligheten till enkel installation med hjälp av Lunawoods clips-system, den dolda

att säkra ventilation bakom beklädnaden.

infästningen och det givna avstånd detta system skapar.
Då Fredricsons Trä har flexibiliteten att jobba med såväl Lunawoods standardsortiment som råvara för egen vidareförädling vid vår anläggning i Rönås har vi
stora möjligheter att tillgodose marknadens önskemål. Vanligast är att använda
thermobehandlat trä för trädäck, men det gör sig också utmärkt såsom paneler
och spaljéer – för att inte nämna inomhusbruk, inte minst i bastumiljöer där dess
formstabilitet verkligen kommer till sin rätt.

· Svart ytbehandling rekommenderas inte då
denna höjer värmekoncentrationen.
Förvaring av thermowood
· Träet skall förvaras torrt och under tak
· På byggplatser skall träet ströas vartannat varv.
· Se till att täcka virket omsorgsfullt med
presenningar på alla sidor och kanter.
För ytterligare tips, råd och riktlinjer, ladda ner
information på www.fredricsons.com
Behandlingsråd
Vi rekommenderar att thermowood oljebehandlas för att träslagets unika färg och lyster skall

Sortiment
Furu – Trall, Panel, Ribbor, Råvara

Radiata – Bastusortiment

Ask – Trall

Tillbehör – Installationsclips

bibehållas. Kontakta din byggmaterialhandel
för mer information kring lämplig ytbehandling.

För komplett sortiment, se www.fredricsons.com
Återförsäljare:

Utgåva 0212

www.fredricsons.com

KOMPOSIT
– minimalt underhåll, maximal formstabilitet

Genom att ta till vara på det spån som genereras vid framställningen av

Monteringsråd

thermowoodprodukterna och binda samman detta med en infärgad och

· Använd endast rostfria skruvar!

återvunnen polyetenblandning, har Lunawood även skapat LunaComp.

· Montera kompositen på en bakomliggande konstruktion som värderas efter

LunaComp är komposittrall av mycket hög kvalitet. Produkten, som går att få

förhållandena. Regelavståndet får dock

i både brunt och svart, kräver ett minimalt underhåll av däcket samtidigt som

aldrig överstiga 400 mm.

färgbeständigheten är väldigt hög.
Trallen har en spårad yta som underlättar avrinning och även fungerar som
halkskydd. Produkten är naturligtvis ett miljövänligt alternativ med god stöttålighet.
Komposittrallen har väldigt låga rörelser och installeras lätt med det dolda
infästningssystemet. Sido- och ändbitar finns också, för att skapa snygga och

Förvaring av komposit
· Kompositen skall förvaras torrt och
under tak.
· Se till att täcka kompositen omsorgsfullt
med presenningar på alla sidor och kanter.

harmoniserande avslut.

För ytterligare tips, råd och riktlinjer, ladda ner
information på www.fredricsons.com

Sortiment
Trall 26x140mm (svart, brun)

Installationsclips

Skarv-, Avslutnings- och Sidobitar

Återförsäljare:

Utgåva 0212

www.fredricsons.com

