
ROYALIMPREGNERAD FASADLÄKT, STOLPAR OCH HANDLEDARE                                                                                                                                  

Royalimpregnerad fasadläkt och stolpar är klara att använda utan efterbearbetning efter montage. 

Produkten har unika egenskaper som är ideala för dig som inte vill lägga tid på underhållsarbete. I 

processen där Royalimpregnerade produkter framställs genomförs två behandlingar av trävirket. 

Först tryckimpregneras virket enligt NTR AB. Därefter kokas virket i pigmenterad linoljeblandning. 

Resultatet blir en nedtorkad produkt som är helt inoljad på alla 6 sidor med god motståndskraft mot 

röta. Förseglingen som blir med olja reducerar fuktupptag i trävirket, svällning, krympning och 

sprickbildning och ger en form stabil produkt över tid. Underhållsbehovet är lågt på denna produkt. 

Royalimpregnerade produkter kan levereras i 5 standard kulörer och har god kulörstabilitet. 

KORTFAKTA 

• Ursprungsland: Norge.  

• Skogscertifikat: PEFC. 

• Målfuktkvot vid leverans: 18% 

• Impregnering: NTR AB och EN 351-1, samt Royal behandling med olja 

• Latinskt namn: Pinus sylvestris 

TRÄSLAG/PRODUKT 

Färg 

Royalimpregnerade rodukter kan levereras i färgerna natur, brun och grå, gul och svart. Produkten är 

behandlad med transparanta färger. Kosmetiska variationer/färgnyanser kan förekomma, då 

kärnved, splintved och kvistar kan ha olika pigmentupptag. Kulören har god beständighet mot UV. En 

viss avmattning av kulören sker, men med rekommenderat underhåll så håller kulören väl över tid.  

Beständighet mot röta 

Royalimpregnerade produkter har en hög röt beständighet och erbjuds med en 50 års rötskydds 

garanti. Linoljebehandlingen kapslar in NTR impregneringen i trävirket och ger ett motståndskraftigt 

rötskydd.  

 

 

Övrig info 



                                                                                                                                                               

SKÖTSEL & UNDERHÅLL 

Ytbehandling 

 

Kådutfällningar kan förekomma, speciellt runt kvistar. Detta påverkar inte produktens egenskaper. 

Kådutfällningarna kristalliseras vid UV exponering, och spolas bort av väder och vind. Alternativt 

borstar man bort det.  

I samband med pooler kan det ske en reaktion mellan trä, salt, klor och skruv. Konsekvensen blir en 

oxidering alt. missfärgning runt infästningen. Dessa konsekvenser är en naturlig reaktion mellan 

dessa material och är inte att betrakta som en defekt och därmed ej heller reklamationsgrundande. 

Förbehandling 

• Ej nödvändigt. 

INFÄSTNING 

Infästningar ska vara A2 – rostfritt eller A4 – Syrafast.  

I maritima miljöer, eller i kustnära områden nära salthaltigt vatten ska A4 Syrafast användas 

Förborrning 

Inte nödvändigt. 

 

 

 

MONTERING 

• Ändkapning/Ändförslutning: Alla kapytor ska förslutas med ett lager av MøreRoyal® Träolja  i 

samma kulör som monteras. Natur (RO-0), Brun (RB 10) eller Grå (RG 25). 

Bearbetning av träslaget 

Bearbetas enkelt med normala verktyg. 

 

 



Övriga tips                                                                                                                                           

 

För att behålla kulör så bör produkterna behandlas vart 8-10 år med MøreRoyal®   Träolja. Natur (RO-

0), Brun (RB 10), Gul (RY 20), Setersvart (RS 25) eller Grå (RG 25). Det är viktigt att produkten tvättas 

noggrant, samt att ytan är torr innan ny olja läggs på. Oljan kan strykas på med pensel eller med 

roller. Överflödig olja ska torkas bort, då risk finns för mögelbildning i överflödig olja.  

Rengöring 

                                                                                                                                                               

Rengöring sker endast med rent vatten utan kemiska tvättmedel. Inga fettlösande eller kemiska 

medel får användas. Högtryckstvätt bör ej användas. Vatten med normalt tryck och borste 

rekommenderas. 

 

TIPS & RÅD 

Lagring  

Förvara produkten täckt utomhus skyddad från sol på fast eller väl dränerad mark innan montage. 

Tillse ventilation under täckningen och mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Strölägg 

virket vid lagring längre än två veckor.  

Personligt skydd 

Vid bearbetning skall erforderlig skyddsutrustning såsom handskar, skyddsglasögon och 

andningsskydd användas. 

Spillvirke 

Restprodukter av tryckimpregnerat virke skall behandlas enligt kommunala regler för riskavfall. 

Kontakta din kommuns återvinningsstation för direktiv gällande avfall och deponi av 

tryckimpregnerat virke. 

Reservation 

Trä är en naturprodukt och varje enskild bit har individuella egenskaper vilket gör att det kan 

förekomma variationer när det gäller egenskaper, utseende och beständighet. 


