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KÄRNFURUTRALL

KÄRNFURUTRALL

Mindre
underhåll
med hållbar
trall

Kärnan från
Norrland

Kupningen är 2 mm från flatsidans
centrum till flatsidans ytterkant.

Trall
•
28 x 140 mm kupad
•
28 x 120 mm slät
L4200
L4800
Regel
•
28 x 45 mm
Stolpe
•
122 x 122 mm
L5400

Tydliga fördelar
• 99 % kärnved
• Naturligt rötskydd
• Kupad yta
• Kräver mindre underhåll

Silvergrå nyans
Det tar cirka två år innan
trallen får sin vackra silvergråa nyans. För en annan
nyans kan du använda
pigmenterad trallolja.
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Från de norrländska skogarna, från senvuxen furu
som är 80-100 år gamla, tillverkar vi vår kärnfurutrall.
Virket kommer från den innersta och hårdaste delen
av furustockarna och består av minst 99 procent
kärnved. Kärnfurun har lång livslängd utan att den
kräver behandling eller inoljning och med tiden
får den en vacker silvergrå nyans.

Regnet rinner av
Varje planka är lätt kupad för
effektivare vattenavrinning. Detta
ökar virkets livslängd och
minskar sprickbildning.

Underhållsfri trall
med silvergrå yta
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99 procent kärnfurutrall kräver ingen behandling för ökad livslängd.
Med tiden kommer trallen att få en jämn grå nyans – helt utan
behandling eller pigmentering. Det tar cirka två år tills trallen
får sitt vackra silvergråa utseende, men redan efter ett halvår
har ytan börjat skifta i grått.

Montering

TIPS! Inga synliga skruvskallar

1. Förvara trallen utomhus innan användning.
Täck över men säkerställ god ventilation för
att undvika att mögel bildas.

Att slippa synliga skruvskallar i trallen är inte bara
oslagbart snyggt, det betyder också mindre stickor
och minskad risk för sprickor. För dolt montage, finns
trallskruvssystem där skruven skruvas i sidan av
trallbrädan med hjälp av tillhörande monteringsverktyg.

2. Vänd den kupade sidan uppåt och de
fasade kanterna nedåt.

5. När UV-ljuset bryter ner ligninet i träet, kan
fliskritning/fiberludd uppstå. Detta är en naturlig process och kan borstas bort med en hård
borste. Tvätta trallen varje år för att undvika att
mögel bildas.
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Mindre underhåll
Vårt naturliga alternativ för trall är gjord av
99 procent kärnfuru och kräver inte någon
behandling för ökad livslängd.
Skyddar mot svartmögel och alger
Våra exteriörprodukter är särskilt
effektiva mot svartmögel och alger.
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3. Förborra eller använd självborrande
trallskruv. Skruva cirka 15 mm från brädans
kant. Fäst alltid med två skruvar vid varje
regel. Undvik att dra åt skruvarna för hårt,
på så sätt minskar du risken att virket
spricker över tid.

4. Montera minst 30 cm över mark. Altanvirket
bör du montera på reglar. Det är viktigt att
konstruktionen har god ventilation och luftgenomströmning. Ha minst 5 mm avstånd mellan
kärnfurubrädorna. Eventuell sidobeklädnad
görs med bred springa.

Naturligt rötskydd

Regnet rinner av
Varje planka är lätt kupad för effektivare
vattenavrinning. Detta ökar virkets livslängd
och minskar sprickbildning.
Kupad yta

BRA MILJÖVAL
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Altan och uterum, minst
30 cm över mark.
ÅTGÅNG
7 löpmeter per m2
Gäller 28 x 140 mm
UTSEENDE
Grånar med tiden. Det
tar cirka 2 år att uppnå
en jämn silvergrå nyans.
99 % KÄRNVED
• Målfuktkvot 16-18 %

Kärnfurutrallen har mycket liten påverkan på miljön då den inte
är behandlad eller impregnerad. Trallen är rik på naturens egna
impregneringsämnen och är på så sätt naturligt beständig mot
röta, svamp och skadedjur. Eftersom kärnfurutrallen, till skillnad
från impregnerad trall, inte innehåller några tillsatta ämnen kan
spill hanteras som brännbart virke.
Miljö- och spårbarhetscertifierad enligt FSC® C023232 och
PEFC™

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

