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Monteringsanvisning for Saga Wood kledning
Saga Wood er beregnet for utvendig kledning
uten jordkontakt (bruksklasse 3). Treet er
varmebehandlet i en miljøvennlig prosess uten
giftstoffer og har bedre holdbarhet og
formstabilitet enn ubehandlet tre. For
ubehandlet tre vil brunfargen endre seg og
utvikle en naturlig grå patina ved eksponering
for sol og regn. Gråning skyldes en kombinasjon
av lysnedbryting og soppvekst1. Værpåvirkningen varierer rundt et bygg. Det vil
være variasjoner i fargeendringene, og skjolder
vil forekomme. Overflatesprekker og riss er
naturlig i utendørs treverk. Monteringsanvisningen må leses før montering. Montering
krever byggfaglig kunnskap. Det er viktig å ta
hensyn til lokale byggeforskrifter.
Mottakskontroll
Kjøper skal sjekke varen ved mottak og melde
feil skriftlig til leverandør innen to virkedager.
Hvis kjøper ikke overholder fristen, bortfaller
leverandørens ansvar for slike feil og mangler.
Det gjelder også hvis varen er tatt i bruk.
Oppbevaring før montering
Saga Wood må lagres tørt frem til montering.
Ved utendørs lagring må markkontakt unngås.
Avstand til bakken må være minst 10 cm.
Konstruktiv beskyttelse
Trekonstruksjoner må beskyttes mot klimapåkjenninger. Ved høy fuktighet kan overflatesopp etablere seg og gi stor skade. Luft må
kunne sirkulere fritt i konstruksjonen slik at
fuktig tre tørker hurtig opp. Legg særlig vekt på
utførelse rundt endeved slik at opptørking ikke
hindres. Lite takutspring, manglende beslag,
manglende lufting, dype hull etter spikring og
manglende forsegling av endeved er eksempler
på mangelfull konstruktiv beskyttelse.
Lufting
Det er viktig med lufting i henhold til gjeldende
standarder og anbefalinger. Konstruksjonen
under kledningen må være åpen slik at
1

oppfuktet trevirke tørker hurtig ut igjen. For
detaljerte monteringsanvisninger anbefaler vi
at du bruker Byggforsk sine detaljblad om
utvendig kledning (www.byggforsk.no).
Festemidler, beslag og detaljer
Trekledning må festes slik at den kan bevege
seg mest mulig fritt. Saga Wood kledning skal
monteres med syrefaste spiker eller skruer (A4)
for å unngå korrosjon og misfarging. Lengden
på spiker eller skruer tilpasses gjeldende
anbefalinger. Det bør forbores ved innfesting.
Toppen av skruehodet bør flukte med
overflaten av kledningen. Beslag og detaljer bør
utføres i syrefast stål.
Endeved og skjøter
Alle ender bør være renskåret. I fuktig klima kan
man behandle kuttflater med treimpregnering
for å redusere fuktopptak.
Underkonstruksjon
Underkonstruksjonen må ha minst like lang
levetid som kledningen. For å hindre
fuktvandring og sikre konstruksjonens levetid
anbefales
fuktbrytende
sjikt
mellom
konstruksjonslagene.
Avslutning mot terreng og vannbeslag
Avstanden fra avslutning eller underkanten av
kledning og terreng bør minimum være 30 cm.
Avslutningen skråskjæres med ca. 15 graders
vinkel for at vann skal dryppe av kledningen.
Det samme gjelder ved avslutning mot
vannbeslag/ vannese.
Ansvarsbegrensning
Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte tap
eller konsekvenstap. Leverandørens ansvar er
begrenset til varens verdi. Ved vesentlige
mangler som leverandøren svarer for, kan
leverandøren velge å avhjelpe mangler,
omlevere eller gi prisavslag. Reklamasjon gir
ikke kjøper rett til å holde tilbake betaling eller
motregning for andre leveranser.
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