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Mindre
underhåll
med hållbar
trall

Kungen från
Norrland

Rillad yta
Snygg rillad yta som ger ett bra grepp.
Virket är vändbart.

Trall
•
28 x 120 mm rillad
•
28 x 145 mm slät
L4200
L4800
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Royalbehandlat virke kommer från de norrländska
skogarna och är framtaget för att klara de mest utsatta miljöerna med tufft klimat. Tack vare behandlingen är underhållsintervallen långa, och även om
yttre påfrestningar utmanar hållbarheten, behåller
virket bättre både sin form och skönhet.

Unik 2-stegsbehandling
Först tryckimpregnerad och därefter
kokad i linolja gör royaltrallen mer motståndskraftig mot röta och att den behåller sin form och minskar risken
för förekomsten av sprickor.

Vacker yta i flera kulörer
• Royalbehandlat virke
kräver inget årligt underhåll
för att bevara sin vackra
yta eller för att förlänga sin
livslängd.
• Önskas en annan kulör
tillsätts färgpigment med
UV-skydd i oljan som kokas
in i brädan.

Färger
• Grå och brun.
• Färgen är beständig
upp till 12 år innan du
behöver olja in den igen.
Oljan är transparent
och släpper igenom
trästrukturen.

Virke för vårt
tuffa klimat
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Det här är trallen som håller sig vacker och formstabil längre, även i våra
nordiska klimat med snö, is och stänk av saltvatten. Dess överlägsna
egenskaper bottnar i en unik tvåstegsbehandling där den norrländska
furan efter impregnering kokas i linolja. Oljebehandlingen minskar fuktupptagningen, vilket gör den motståndskraftig mot röta under längre tid.
Det gör också att virket behåller sin form, vilket skapar större designmöjligheter och minskar förekomsten av sprickor.

Montering
1. Förvara trallen utomhus innan användning,
skyddad från UV-strålning. Skydda gärna mot
nederbörd men säkerställ god ventilation för
att undvika oönskad påväxt.
2. Förborra eller använd självborrande rostfri
trallskruv. Skruva cirka 15 mm från brädans
kant. Fäst alltid med två skruvar vid varje regel. Dra inte åt skruvarna för hårt, så minskar
risken för förekomsten av sprickor över tid.

Kådutfällning

produkten som trall kan brädorna monteras
med valfritt avstånd men vi rekommenderar
3–5 mm mellan brädorna. Eftersom virket är
nedtorkad så krymper det inte på samma sätt
som vanligt tryckimpregnerat virke. Eventuell
sidobeklädnad görs med bred springa.

Kådutfällningar vid kvistar är naturligt och kan uppstå vid hög
värme. Det syns särskilt bra på pigmenterat virke men förekommer i lägre utsträckning Royalbehandlat virke eftersom kådan
kokas bort under behandlingsprocessen. Skulle detta ändå
uppstå avlägsnas det bäst med en vass kniv.

Vattenavvisande
Genom vår behandling blir virket motståndskraftigt mot röta och stöter bort vatten som
annars kan skada virket.

5. Pensla alla kapytor, kapsnitt, spikar och
skruvar med träolja för att undvika att fukt
tränger in.
Vattenavvisande

ROYAL LINOLJETRALL

3. Montering bör göras minst 30 cm över
mark och altanvirket bör monteras på reglar.

6. Spill ska hanteras som tryckimpregnerat
virke enligt din kommuns föreskrifter.

4. Det är viktigt att konstruktionen har god
ventilation och luftgenomströmning. Används

Håller färg & form

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Avsedd för trall, ytterpanel
eller tak.
ÅTGÅNG
7-8 löpmeter per m2
(28 x 120 mm) beroende på
distans mellan brädorna

TIPS!
Skapa ditt egna kreativa
mönster på din altan.

Mindre underhåll

Behåller bättre färg & form
Med den unika tvåstegsbehandling behåller
virket bättre sin färg och form samt minskar
förekomsten av sprickor.

Mindre underhåll
Med royal linoljetrall får du längre underhållsintervaller och du kan njuta av en vacker trall
många år framöver.

Skötselråd & underhåll
Med tiden kommer färgpigmentet att blekna då det yttersta
oljeskiktet slits bort av yttre påverkan. Trä är ett levande material och därför är sprickor och rörelser en naturlig del av träets
åldrande. För att återfå ursprungsyta, behandla med Royalolja
vid behov. Finns med eller utan färgpigment. Denna typ av underhåll krävs något oftare på trall än på ytterpanel.
Innan behandling med Royalolja, ska träet vara rengjort och
torrt. Undvik högtryckstvätt då risken är stor att man tvättar
bort mer av det yttre oljeskiktet. Behandlingen bör inte utföras
i direkt solljus eller under 15 graders dygnsmedeltemperatur.

SCA är Europas största privata skogsägare, vilket ger oss
full kontroll på hela kedjan från plantering till montering.
Det ger oss unika möjligheter att utveckla nya produkter
ända ifrån grunden. Våra senaste innovationer löser
vardagliga problem för både byggare och bygghandlare.
Det förenklar arbetet och sparar tid och pengar.
Det kan man kalla SCA SmartTimber.

smarttimber.com

