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För det första så sparar du tid. Panelen är redan industrigrundad när du sätter upp den 
vilket gör att du slipper ett tidsödande moment. För det andra slipper du stressa. 
Obehandlad panel bör målas så fort som möjligt då väder och vind fort bryter ned trä-
cellerna och  ytan blir en bra grogrund för alger och mögelsporer. Med grundad panel har 
du hela 10 månader på dig att måla färdigt. För det tredje så lever industrigrundad panel 
längre eftersom den målas maskinellt och under kontrollerade former vilket gör att färgen 
tränger in på djupet och att inget område lämnas omålat. Och sist med inte minst: 
industrigrundad panel ger dig ett perfekt fäste för täckfärgen vilket gör jobbet lättare för 
dig. 

SÅ HÄR MONTERAR DU TRÄPANELEN
Stående lockpanel
Spika inte för nära kanten av panelbrädan så undviker du sprickor. Max 100-150 mm från 
ändträet är lämpligt. Måste du spika närmare ändträet rekommenderar vi att du förborrar 
innan spikning. Se till att panelbräderna monteras med god luftspalt. Luftspalten skall vara 
öppen nertill och uppe vid takfoten. Om du har höga väggar med långa panelbräder är 
det bra om du delar fasaden med ett midjebläck.

Liggande träpanel
Även här gäller det att inte spika för nära panelbrädans kanter och att ha god luftspalt 
under panelen. Då träet med åren torkar ut och brädorna på en liggande panel i regel är 
tunnar än en stående panel finnas alltid risk att brädorna vrider sig. Var därför noga med 
att inte spika för långt ut i nederkanten på brädan då det finns risk att brädan spricker när 
den vrider på sig

Skärmväggar och staket
Här skall alla sex sidorna på brädan målas. Ett tips är att grunda och mellanstryka innan 
bräderna sätts upp. Var noga med att försegla ändträytor som är svåra att komma åt innan 
montering.

Generellt
Kom ihåg att en spräckt bräda är en förbrukad bräda. 
Spikens huvud skall aldrig slås in djupare än att skallen 
ligger i liv med panelbrädans yta. Mellanrummet mellan 
mark eller altangolv skall vara minst 250 mm. Kan man inte 
klara detta vid montering av altangolv bör ett mellanrum 
mellan golv och väggpanel vara minst 25 mm och golvbräda närmast vägg vara löstagbar. 
Detta för att kunna underhålla ändrträet men också för att undvika att ändträytorna står i 
fukt.

ALLT DET HÄR FÅR DU NÄR DU KÖPER 
INDUSTRIELLT MÅLAD TRÄPANEL



MÅLNINGSGUIDE FÖR 
INDSTRIELLT MÅLAD TRÄPANEL
Målning
• Industrigrundade ytor som har stått omålade längre än 6 månader bör tvättas före målning.
• Om grundfärgen inte har blivit övermålad inom 10 månader skall ytorna grundmålas om.
• Se alltid till att måla alla ändträytor. Icke åtkomliga ytor målas innan montering. 
• Bättra på spik och skruvskallar med grundfärg.
• Följ anvisningarna för respektive produkt och blanda aldrig målningssystem.

Tikkurila Sverige AB är en av Skandinaviens största färgproducenter med tillverkning i Sverige. 
I Tikkurilas sortiment ingår varumärkena Alcro Färg och Beckers Färg samt för industrimarkanden 
varumärket Tikkurila. Tikkurila har olika målningssystem för 
målning av träpaneler som är industrigrundade med våra 
grundfärger.  

Här nedan ser du vilka täckfärger som vi rekommenderar till 
de olika grundfärgerna.

Målningssystem 1     
Industrigrundfärg: Pinja Protect S, 50-60 µm
2 strykningar rekommenderas med vald täckfärg, sträckförmåga 8-10 m²/L per strykning

Rekommenderade täckfärger från Alcro:  Rekommenderade täckfärger från Beckers:

Bestå Täckfärg     Perfekt Akrylatfärg Plus
Modern Oljefärg     Oljefärg V
Stugfärg      Fasadfärg Helmatt
Arktitekt      Max Akrylatfärg
       Expo Fasadfärg
       Perfekt Oljefärg

Målningssystem 2
Industrigrundfärg: Ultra Pro-serien. 80-100µm totalt
Mellanstrykningsfärg: Ultra Pro-serien
1 strykning med vald täckärg, sträckförmåga 6 m²/L

Rekommenderade täckfärger från Alcro:  Rekommenderade täckfärger från Beckers:
Bestå Täckfärg     Perfekt Akrylatfärg Plus
Moderna oljefärg     Fasadfärg Helmatt
Arkitekt      Perfekt Oljefärg
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TIPS OCH UNDERHÅLL
•  Träpanel som monteras liggande har oftast andra dimensioner än stående panel. 
 Liggande paneltyper monteras också oftast på sådant sätt att trä och konstruktion blir   
 mer utsatt. Detta plus en liggande panels utsatthet bidrar till något tätare underhåll. 
•  Håll den målade ytan ren och tvätta fasaden var annat eller var tredje år. Stänk från rabatter 

och vägar skall tvättas bort så snart som möjligt.
•  Även alger och mögel bör tvättas bort så snart som möjligt med Alg- och mögeltvätt.

Tikkurila förser konsumenter, proffs och indstrin med användarvänliga och miljöanpassade 
lösningar som skyddar och förskönar. Tikkurila är en stark, regional aktör som siktar på att vara 
det ledande färgföretaget i Skandinavien, östra Europa och Ryssland. Tikkurila äger de svenska 
varumärkena Alcro och Beckers. Tikkurilas indstrigrundande panel passar därför perfekt till både 
Alcros och Beckers sortiment av täckfärger. 
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