Maling, vedlikehold og ventilasjon

VENTILASJON: Ventiler må monteres for å
unngå fukt- og muggproblemer i våre boder,
anneks og bonneks. Monter en ventil i hver gavl.
Dette gjelder for alle våre produkter. Ved isolerte
konstruksjoner skal det tilrettelegges for ekstra
ventilasjon i det isolerte rommet
På bildet vises anneks Engelsviken 15 kvm

MALING: For at våre boder, anneks og bonneks skal svare til deres forventninger forutsettes et godt
vedlikeholdsarbeid. Utgangspunktet er at våre produkter SKAL grunnes og males i forbindelse med monteringen. Deretter
skal det vedlikeholdes på samme måte som du gjør med huset ditt. Sjekk med en fargehandel hvis du er usikker.

Husk
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mal kun på tørt treverk.
Mal så raskt det lar seg gjøre etter montering.
Behandle gjerne innsiden også hvis du har et uisolert bygg.
Mal bjelkelag, endeved skjøter, dører, vinduer osv. med andre ord alle kappede ender etc. spesielt nøye med f.
eks. en impregnerende grunning. (Ved usiolerte bjelkelag skal også bjelkene behandles.)
Glem ikke å behandle alle seks dørsider og karmen.
Grunning bør gjøres maks. to uker etter montering.
Dekkende strøk bør legges innen en måned etter montering.
Før eventuell fuging med f. eks. akryl skal det grunnes først.
Bruk husvask en gang i året på malte flater.

OBS!
−
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Har du uisolert gulv skal også undersiden av gulvbordene behandles med f. eks. treolje eller en beis. Sjekk
med din lokale fargehandler.
Kontroller hvert år at farge på bygningen er intakt. Skrap, grunn og mal ved behov.
Ved sprekkdannelser i treverk: Bruk grunning, akrylfug og to strøk med dekkende farge.
Vi anbefaler ikke at bygninger males med sort farge da denne fargen absorberer så mye varme at trevirket
tørker ut, og «går» mye. Hvis de allikevel velger å male med sort bortfaller vår garanti.

ISOLASJON:
•
•
•

De fleste av våre boder og anneks (med unntak av de rimeligste) kan isoleres med følgende tykkelser:
Gulv 120 mm – Tak 95 mm – Vegg 70 mm
Bygningene leveres ferdig med vindsperre i veggene i modulene.
Isolasjon, plast og innvendig panel er det du behøver i tillegg.

