MELLANSTRUKEN
YTTERPANEL
Bättre glans och kulörbeständighet
Bättre totalekonomi för slutkunden
Alltid vit mellanstruken ytterpanel på lager
Snabbare till nyckelfärdigt
Monteras året runt

MELLANSTRUKEN YTTERPANEL
ÖKAR LIVSLÄNGDEN PÅ DIN YTTERPANEL
Trä utan ytbehandling som exponeras för sol, väder och vind
förändras. Solljus bryter ner ytan och sammanhållningen mellan
fibrerna minskar. Modern forskning har visat att färg fäster bäst
på fräscha, oexponerade, träytor. Redan en kort tid efter det att
en träyta har hyvlats fram eller finsågats, börjar den sakta åldras.
Ytan bryts sakta ner av ljus och tillgången på syre. Dessutom be
läggs ytan med smuts, damm och sporer. Ju mera påverkad ytan
har blivit innan målningen, desto sämre fäster färgen. Detta gäller
alla färgsystem, även slamfärger.
Ytan på en mellanstruken ytterpanel är inte lika känslig för ned
brytning som den obehandlade träytan. Fabriksmålade produkter
tål därför hantering, lagring och fuktupptagning bättre, vilket
förenklar logistiken och planeringen av arbete och målning. Den
utvändiga mellanstrukna panelen kan också monteras året om
för att sedan färdigmålas vid lämplig väderlek. En mellanstruken
panel skall slutstrykas inom 24 månader efter påbörjat montage.
Med mellanstrukna ytterpaneler har träbyggandet tagit ett stort
utvecklingssteg framåt. De första viktiga stegen i målnings
behandlingen tas inomhus i varma lokaler och under kontrollerade
förhållanden.

VÅRT SORTIMENT
I vårt sortiment av mellanstruken panel finns alla Vilma Bas-klas
sade panelsorter enligt svensk standard från 45 mm bredd till
195 mm bredd. Enkelfas-, dubbelfas-, Z-panel eller klädselbräda
är några av de ytterpanelprodukter du hittar på våra brädgårdar.
Självklart kompletteras dessa med läkt i olika dimensioner.
Optimera lämnar 10 års funktionsgaranti1 på alla våra mellanstruk
na paneler som slutstryks med färg från oss rekommenderade
färgleverantörer2.

VISSTE DU ATT?
Vårt färgprogram för mellanstruken ytterpanel är Svanen
märkt, så när du väljer vår mellanstrukna ytterpanel så
gör du också miljön en tjänst. Väljer du dessutom att köpa
färgen för slutstrykning av oss eller av oss rekommenderad
färgtillverkare, så får du 10 års funktionsgaranti.

1
2

Se separat garantiblad.
Färgleverantörer rekommenderade av Optimera är Akzo, Teknos, Beckers, Jotun, Alcro och Caparol.

TILLVERKNINGEN
Mellanstruken ytterpanel från fabrik ger en garanterat jämn
applicering. Virket behandlas tresidigt i en målningslinje med en
perfekt a
 pplicering på kanter och fals vilket är viktigt för utseen
de och hållbarhet. Detta är ställen man ofta missar om man själv
utför målningen.
Målning av virke i fabrik sker vid en kontrollerad fuktkvot och
på färskt virke som inte har utsatts för UV-strålning, fukt eller
annan nedsmutsning vilket ger oxidation och påväxt av mögel.
Nedbrytningen av ytveden undviks och vi kan därför garantera
bästa kvalitet. Genom att välja mellanstruken ytterpanel blir tid
punkten för efterbehandlingen mer flexibel jämfört med obehand
lat eller grundmålat beklädnadsvirke. En mellanstruken utvändig
beklädnad skall slutstrykas inom 24 månader efter påbörjad
montering.
Ytterpanel från Optimera levereras av ledande svenska sågverk
som bara använder virke från noggrant utvald råvara i norra Sve
rige. Ytterpanelen är sorterad enligt SS-EN 1611 i sorteringsklass
G4-2 vilket säkerställer att virket håller hög kvalitet både avseen
de finish och funktion.
MELLANSTRYKNING
Ytterpanelen stryks inledningsvis med en alkrydgrundfärg av
färgtillverkaren rekommenderad mängd. Därefter torkas färgen i
en kontrollerad process innan ytterpanelen målas en andra gång.
Vid andra målningen används en Svanenmärkt akrylatfärg, också
den i rekommenderad mängd av färgtillverkaren, varefter färgen
återigen torkas i en kontrollerad process. Ytterpanelen slutstryks
efter montering med valfri toppfärg, dock inte med slamfärg eller
lasyrfärg.
VI HJÄLPER DIG ATT LYCKAS
Vi kan leverera ditt beklädnadsvirke i nästan vilken kulör som
helst. Prata med din byggsäljare om ditt projekt, så hjälper vi dig
med rätt kulör. Vi kan även hjälpa dig med att i fabrik kapa till ex
akta längder för att göra arbetet så enkelt som möjligt på arbets
platsen. Då ger vi även miljön en liten skjuts åt rätt håll.

SPARA TID OCH PENGAR
Prisexempel som visar kostnader för inköp av 100 kvm, 22x145 enkelfaspanel, färg/fasadakrylat, hyra av ställning samt kostnad för inhyrd målare. Alla priser är exkl. moms.
Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Inköp: Obehandlad panel

Ca 15 800 kr/100 kvm

Inköp: Grundmålad panel

19 800 kr/100 kvm

Inköp: Mellanstruken panel

21 500 kr/100 kvm

Måla själv 3 lager:

37 617 kr/100 kvm

Måla själv 2 lager:

32 320 kr/100 kvm

Måla själv 1 lager:

29 600 kr/100 kvm

Ta in målare 3 lager:

68 667 kr/100 kvm

Ta in målare 2 lager:

53 024 kr/100kvm

Ta in målare 1 lager:

39 950 kr/100 kvm

Gör arbetet själv:

53 417 kr

Gör arbetet själv:

52 120 kr

Gör arbetet själv:

51 100 kr

Målaren gör arbetet:

84 867 kr

Målaren gör arbetet:

72 824 kr

Målaren gör arbetet:

61 450 kr

Spara upp till 23 400 kr på att köpa en bättre produkt!

VI FINNS FÖR DIG

FRÅN UPPSALA I NORR TILL TRELLEBORG I SÖDER

Optimera är en byggfackhandel för proffs och består idag av närmare sextio byggvaruhus, från Uppsala i
norr till Trelleborg i söder. Optimera ägs av Saint-Gobain, som är en av Europas största industrikoncerner
med produktion och distribution av byggvaror, glasprodukter samt specialprodukter. Kontaktuppgifter till
våra butiker hittar du på optimera.se - Välkommen till oss!
PS. Samma kundnummer och villkor i alla våra byggvaruhus.

