Termotrall furu.
Värmebehandlad furu från hjärtat av Lappland
Våra populära inomhusgolv av lappländsk fura har fått ett
syskon, Termotrall furu. Tillverkad av samma kvalitetsvirke
och värmebehandlad med den senaste tekniken för att
klara naturens yttre påfrestningar. Med Termotrall furu får
du utrymme för kreativitet och väljer själv hur du vill att
materialet ska åldras: ytbehandla trallen för att behålla kulören
eller lämna träet obehandlat om du föredrar den gråa nyansen
ett värmebehandlat virke får med tiden.
Termotrall furu behandlas enligt WTT-processen, där

KORTA FAKTA
Tillverkad av senvuxen lappländsk furu.
Värmebehandlad enligt WTT-processen
– helt fri från kemikalier.
Låg fuktupptagningsförmåga och hög formstabilitet.
Hög rötbeständighet och låg risk för svampangrepp.
Ytbehandla för bibehållen kulör eller lämna
obehandlad för grå nyans med tiden.

virket värmebehandlas och torkas kontrollerat i en autoklav.
Processen är skonsammare än konkurrerande metoder och
ger dig en miljövänlig, beständig och formstabil produkt.
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PRODUKTINFORMATION
Sortering
Virket är av senvuxen norrländsk furu och innehåller både
mörka och ljusa kvistar. Under de höga temperaturerna kan
det uppstå sprickor i kvist och någon mindre kvist kan ha lossnat. Termotrall furu renkapas i ändarna på fabrik och i viss mån
kapas defekter för att kunna leverera trall av hög finish och
kvalitet.

VÄRMEBEHANDLING
Värmebehandlingen är en process där virket hettas upp till cirka
180 °C under tryck tillsammans med vattenånga i syrefattig
miljö. Behandlingen utförs helt utan tillsatser av kemikalier
och ger ett virke med ökad rötbeständighet och minskad
fuktupptagningsförmåga.

Emballage
Trallbrädorna är paketerade i behändiga handbuntar, emballerade i kraftig krympplast som skyddar mot skador och
nedsmutsning. Exakt antal löpmeter per handbunt anges på
etiketten på varje handbunt.

Efter värmebehandlingen får virket en brun färg. Om du vill
bibehålla originalfärgen och ge trallen något längre livslängd
rekommenderar vi ett årligt underhåll med för ändamålet
avsedd pigmenterad olja. Väljer du att lämna virket obehandlat
kommer solens UV-ljus med tiden att färga det och ge det
den karaktäristiska silvergrå nyansen många eftersöker i ett
värmebehandlat virke.

Spillvirke
Restprodukter sorteras som träavfall.

Doften virket får av värmebehandlingen avtar löpande med
tiden.

MONTERING
Förarbete
CC-avstånd bjälklag
För 26 mm tjocklek maximalt CC 450 mm.
För 32 mm tjocklek maximalt CC 600 mm.
Ventilation
Det är viktigt att ha god ventilation och luftgenomströmning
under tralldäcket därför bör trallen vara minst 20 cm från
mark.
Infästning
Skruvning med borrande skruv rekommenderas. Rostfria
syrafasta skruvar ska användas, lägst A2-kvalitet. Vid havsnära
läge rekommenderas A4-kvalitet.
Skruven försänks så att skruvhuvudet är i nivå med träytan.
Lämna 15 mm mot husvägg och andra fasta installationer.
Montera trallbrädorna med 5 mm mellanrum. Vid närheten
av ändträ och kanter rekommenderas förborrning för att
undvika sprickbildning. Olja in ändytor innan montage.
Önskas dold infästning så rekommenderar vi ESSVE HDS –
Hidden Decking System. Med hjälp av ett monteringsverktyg
och specialbits monteras skruven på sidan av trallbrädorna.
HANTERING
Lagring
Skydda trallen för direkt solljus och nederbörd. Förvara trallen utomhus under tak eller väl övertäckt. Tillse ventilation
mellan virke och mark.
Rengöring
Vid rengöring av normalsmutsig trall används vatten, såpa och
skurborste. Innan ytbehandling eller vid kraftigt nedsmutsad
yta rekommenderas rengöring med medel avsedda för detta
ändamål.
Ytbehandling
För bättre hållbarhet så rekommenderar vi att trallen årligen
eller vid behov behandlas. Vi rekommenderar att behandla
trall som monteras under bar himmel.
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Lämna den obehandlad så
grånar den vackert med
tiden.

