
Underhåll av brandskyddssystem

Teknos FR Facade

Underhållsanvisning

 

Observera: Produkter som avses i detta dokument är avsedda för yrkesbruk och får endast användas av personer med tillräcklig utbildning och erfarenhet.  
De rekommendationer som lämnas i dokumentet är baserade på vid tidpunkten för utfärdandet kända förhållanden och gällande byggnormer eller andra  
tillämpliga standarder.  Informationen är rådgivande och inte avsedd att vara uttömmande. Användning av produkterna måste alltid ske på ett fackmanna-
mässigt sätt och med iakttagande av tillbörlig omsorg. TEKNOS AB frånsäger sig allt ansvar för skador till följd av ej fackmannamässig eller oaktsam  
användning.  Notera att denna version kan vara äldre än den senaste aktuella versionen. Gå in på www.teknos.se för att kontrollera senaste utgåva.
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Teknos FR Facade är en brandskyddsbehandlad produkt som har egenskaper mot brand. 
Produkten granpanel är certifierad enligt produktstandard EN 14915 med prestanda: B-s1,d0. 
Produkten är även testad och klassificerad enligt EN 13501-2, K₂10/B-s1,d0 och SP FIRE 105 samt 
har bruksklass EXT (Godkänd för utomhus & inomhusbruk) enligt NT Fire 054. Dessa egenskaper 
ingår i typgodkännande SC0411-11.



Den ursprungliga brandskyddsbehandlingen har utförts på 
följande sätt:

• TEKNOL AQUA 1410-01 träskyddsmedel mot blånad, svampar  
 och röta (produkten används vid önskemål av beställaren)

• TEKNOSAFE 2407-00 Brandskyddsfärg

• NORDICA EKO 3330-03 industriell täckfärg

• NORDICA serien alternativt Nordica Eko 3894,  
 konsumentfärg för slutstrykning vid byggarbetsplatsen

Underhållsintervall

 
Alla väderexponerade ytor måste underhållas. Tiden för underhållsmål-
ning beror på en mängd olika faktorer, (sol, regn, kustnära mm). 

Vid underhåll/ommålning bör fuktkvoten i panelen inte överstiga 18% 
och den relativa luftfuktigheten får inte överskrida 80%.
Vid för hög fuktkvot i panelen, kan vidhäftningsproblem uppstå.

Det förväntade underhållsintervallet för Teknos FR Facade är likvärdigt 
med en vanligt behandlad fasadpanel. Vid normala förhållanden och 
korrekt monterad panel, beräknas underhållsintervallet till 10-15 år.  
Årligen ska fastighetsägaren se över fasaden.

Lufttemperaturen och yttemperaturen på panelen bör inte understiga

10°C. Målning bör inte ske i direkt solljus och vid risk för regn och dagg.
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Kontrollera ytkvoten Behandla rättBehandla ändträ

Underhållsinstruktioner vid ommålning

Brandskyddsfärgen är inte skadad:

• Ta bort damm från färgytan
• Tvätta ytan och skölj väl (ej med högtryck)
• Applicera ett alternativt två skikt av den önskade kulören av  
 NORDICA-serien alternativt Nordica Eko 3894 konsumentfärg

Brandskyddsfärgen delvis skadad eller saknas:

• Ta bort lös färg genom skrapning
• Ta bort damm från färgytan
• Tvätta ytan och skölj väl (ej med högtryck)
• Applicera grundolja på rena träytor (t ex WOODEX AQUA BASE)
• Måla med TEKNOSAFE 2407-00 brandskyddsfärg där den  
 saknas, applicera två lager med pensel
• Applicera två lager av den önskade kulören av NORDICA- 
 serien alternativt Nordica Eko 3894 konsumentfärg
Spikregel/Brandstopp
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