
                                                                            
 

Monteringsanvisning för fasadpanel 

Grattis till ert val av Scandinavian Planks underhållsfria fasadpanel i träkomposit. Den kommer kräva minimalt 

underhåll eftersom den aldrig behöver oljas eller målas. Den har ett utseende som ser ut som trä, och ska hanteras som 

vanligt trä men har hållbarheten som plast. Denna revolutionerande lösning gör att du kan luta dig tillbaka och njuta av 

din fasadpanel år efter år.  

Det kan förekomma nyansskillnader mellan olika sändningar då fasadpanelen är ett material som är gjort på återvunnet 

trä samt återvunnen plast. Dessa nyansskillnader är dock i de flesta fall väldigt små. Kontrollera detta innan monteringen. 

Innan montering tänk på att du förvarar panelen på ett plant underlag för att undvika att panelen blir skev. Fasadpanelen 

fäster du på reglar med max cc avstånd 600 mm. Är huset murat fäster du reglarna med expanderbult eller kraftiga spik. 

Väljer du att ha liggande panel ska reglarna monteras stående, och stående panel där monteras reglarna följaktligen 

horisontellt.  

Har du tänkt tilläggsisolera i samband med monteringen av fasadpanelen så tänk på att välja reglar som motsvarar 

isoleringens tjocklek. Det är mycket viktigt att den första raden panel du monterar är 100 % horisontell eller vertikal. 

Du använder dina vanliga verktyg för trä när du monterar panelen. Verktyg som kan behövas är skruvdragare, fintandad 

kapsåg, måttband och vattenpass. Förborra alltid! Skruven ska fästas i spåret som sedan döljs av nästkommande panel. 

Viktigt är att borra lite större hål för skruven du använder så att panelen kan röra sig lite vid temperaturväxlingar. Tänk 

därför på att skruva mitt i hålet. Rostfri skruv utan för stor skalle (30 mm i längd) är ett lämpligt val som vi kan 

tillhandahålla. Detta gäller även täckbrädor och lister. 

Lämna 5 mm mellan kortändarna om fasadpanelen monteras mellan 0-25 grader samt 3 mm vid över 25 grader. 

Tänk på att eventuell isolering inte hindrar luftflödet bakom panelen. Se alltid till att luften ges möjlighet att cirkulera 

bakom panelen och ut och in.  Runt hörnor kan du använda vår täcklist och täckbräda eller hörnlist. Dessa skruvas också 

fast med rostfri skruv efter förborrning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rengöring 

Scandinavian Planks produkter absorberar inte vatten vilket kan få till följd att när vattnet torkar på ytan kan i vissa fall 

smuts, sågspån och svaveloxider från luften lämna så kallade vattenfläckar under de första 10 veckorna. Det är inte 

permanent utan beror på att mikroskopiska partiklar från tillverkningen samt monteringen ännu inte spolats bort av regn 

etc. Missfärgningarna är ytliga och har inte trängt in i fasadpanelen och efter anpassningstiden kommer de inte att 

komma tillbaka.   

Med underhållsfri menar vi att fasadpanelen inte behöver oljas eller målas men den kräver dock att tvättas av då och då. 

Vattenfläckar och smuts kan tvättas med såpa och vatten och en borste alternativt försiktigt med högtryckstvätt. Vid 

svåra fläckar kan de flesta alkaliska rengöringsmedel användas. Vid mycket svåra fläckar kan t-sprit eller liknande 

användas försiktigt. Det går också att vid svåra fläckar slipa med sandpapper i panelens längdriktning. (80-100 papper) 

då fasadpanelen är genomfärgad. 

 

Garanti 

Garantin gäller endast vid rätt montering och skötsel. Regelverket ska vara monterat med rätt avstånd. Garantin gäller 

10 år mot röta men inte kulörförändringar samt fläckar från oljor, färg, sav från träd etc. Dessa fläckar kan uppstå 

oavsett material.  Installationskostnader och transporter ersätt inte. Vi ersätter endast den/de skadade brädorna. 

Luftcirkulation utifrån ska vara säkerställd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

     

   

                                                

 

Scandinavian Plank AB är en av de marknadsledande specialisterna på trall och fasadpanel i träkomposit på den 

Skandinaviska marknaden. Våra kunder är allt från privata kunder till de stora byggbolagen. Vår passion är produkter 

i träkomposit. 

 

Scandinavian Plank Sverige AB – Nils Holgerssons Gata 10 - 26257 - Ängelholm 

Tfn. 070-635 01 49    

Vår passion är produkter i träkomposit – www.scandinavianplank.se 


