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FASADBEKLÄDNING & 
TERRASSBELÄGGNING FRÅN DOLLE
BESKRIVNING
Värmebehandlat trä är ett termiskt modifierat träslag.
Träet värms upp i 215 grader tillsammans med ånga i en stor ugn, utan tillsatta kemikalier eller 
liknande. Under processen tar man bort sockerarterna i träet och därigenom förändras cellstrukturen. 
Genom denna process säkerställer man att träet inte kan ruttna, då svampar inte kan attackera träet. 
Ett mycket mer dimensionellt stabilt trä erhålls. Värmebehandlat trä är således ett miljövänligt och 
hållbart val, dessutom är allt värmebehandlat trä från DOLLE antingen FSC® eller PEFC certifierat..

FÖRVARING
I möjlig mån bör värmebehandlat trä förvaras täckt, utan exponering av sol, regn och andra element. 
Om detta inte är möjligt bör träet höjas från marken, utan marköverdrag, och staplas jämnt med en 
presenning över. Det är viktigt att träet inte blir vått eller fuktigt och därmed är det viktigt att träet 
får bra ventilation.

FÄRG 
Inledningsvis kommer träet att få en naturlig glöd som kan variera från varje träbit. Det kan även 
uppstå fläckar och missfärgningar, men dessa kommer att sätta sig med tiden och patinera träet till 
en fin enhetlig grå ton. Det bör inte förväntas att alla lister och brädor kommer att ha ett identiskt 
färgschema.

PATINERING
Som en del av patineringsprocessen är det ganska vanligt att svarta mögelfläckar kan uppstå, till 
följd av det nordiska klimatet. Dessa fläckar kommer att försvinna av sig själv inom 1–5 år, men 
kan även tas bort med ett trärengöringsmedel från Flügger. Om träet inte behandlas med olja blir 
det platinagrått, om du vill undvika detta rekommenderar vi att du behandlar träet med olja innan 
montering. Flügger impredur träolja kan med fördel användas. 

Om du vill att träet ska patineras naturligt grått så kan du helt enkelt lämna träet obehandlat. Patine-
ringen påverkas av träets läge i förhållande till världens hörn - om träet placeras på ett sydvästläge 
kommer det alltid att patineras snabbare eftersom träet påverkas av solljus och UV.

Efter 1 årNy fasadbeklädnad
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REPOR / SPRICKOR
Det bör förväntas att det kommer att finnas repor och sprickor i 
träet, särskilt i ändarna, eftersom trä är ett naturligt material. När 
träet absorberar fukt kommer strukturen i träet att förändras och 
därmed kan repor uppstå. 

OLJA & YTBEHANDLING
Följ alltid tillverkarens instruktioner. Gör ett prov på en liten del av 
träet innan du påbörjar oljebehandlingen. DOLLE kan inte hållas 
ansvariga för trä som har behandlats utan att nå önskat resultat. 
Om du vill olja din terrass för att skydda den samtidigt som du 
upprätthåller den vackra naturliga glöden rekommenderar vi en 
Flügger impredur träolja. Om du vill ha en ytbehandling (färg) kan 
du antingen använda transparent eller ogenomskinlig färg.*

Vi rekommenderar alltid att olja träet för att uppnå längre livs-
längd, men träet kan även förbli obehandlat och patinera till en fin 
grå färg.

*
Transparent: Flügger 2 in 1 Wood Tex Classic
Täckande: Flügger 04 Wood Tex Classic

FÄRG URLAKNING
Färgutlakning av träet kan förekomma. Detta kan förekomma på värmebehandlat trä och andra 
träslag ibland mer, ibland mindre.

Vi rekommenderar därför alltid att ha en tillräckligt stor droppnäsa så att det inte rinner nerför 
fasaden. Samt att se till att vattnet inte rinner direkt ner på plattorna.


