VACKRA OCH HÅLLBARA MILJÖER

Cederpanel
Tack för att du valt att lägga IBI Woods
komposittrall. Det är av största vikt att ni
läser och följer lägginstruktionerna noga för
att få ut det mesta av din altan och att ni får
en produkt som håller i många år framöver.
Den Nordamerikanska Cedern är unik i sitt slag.
Kombinationen av sin otroliga väderbeständighet,
formstabilitet och vikt gör den optimal för
fasader. Western Red Cedar har en naturlig
röttålighet som slår de flesta träslag. Dessutom är
Cedern oerhört lätt, vilket gör den väldigt enkel
att bearbeta samtidigt som det inte ger några
extra påfrestningar på ditt hus. Ceder varierar
naturligt ifrån rödbruna nyanser, till bruna och
ljusgula färger.
Ceder är ett miljövänligt alternativ till det
tryckimpregnerade virket. IBI Wood lagerhåller en
panel med dubbelfas-spont. Den är vändbar så att
du kan välja om du vill ha den hyvlade eller
sågade ytan synlig.

Snabbfakta
Ursprung:

Nordamerika

Längder:

1850-6100 mm

Dimensioner:
Åtgång:

17,5x86mm
17,5x137 mm
Ca: 13 lpm/m2
Ca: 8 lpm/m2

Yta:

Hyvlad/Finsågad

Impregnering:

Ingen

Latinskt Namn:

Thuja Plicata

Infästning:

Skruv/Spik

VACKRA OCH HÅLLBARA MILJÖER

Vi erbjuder även finsågad massiv Ceder som
kan användas vid gavlar eller som vindskivor. Vi
kan även hyvla fram önskade profiler på
förfrågan så som enkelfas eller ändspontning.
Montering
Ceder är ett väldigt mjukt träslag så var
försiktig vid hantering då det är lätt att slå
sönder not & spont. Då det är så mjukt går det
lika bra att skruva eller skjuta fast cedern. Tänk
dock på att välja en rostfri/syrafast infästning.
Detta är extra viktigt då ceder kan reagera med
vissa metaller och skapa fula fläckar i virket.

Förvaring
Vid förvaring innan montering skall alltid virket
hållas täckt men med god ventilation, fri från
regn och sol. Låt virket ligga bandat tills ni skall
montera
Färg & Behandling
Cedern har ett brett färgspektrum och kan
variera från väldigt ljust till mörkt brunt. I direkt
solljus kommer virket att gråna och få en fin
patina. Vill man behålla cederns naturliga färg
går det bra att olja cedern.

En vacker fasad för ditt hus som
skyddar och andas.

Tillbehör till denna produkt

Läs mer om våra
tillbehör

