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FDV-DOKUMENTASJON 

HELTREPANEL AV BARTRE TIL INNVENDIG BRUK 

 

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Heltrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav, de vanligste profiler 

og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3183. Panel kan leveres behandlet fra fabrikk med vannbasert 

overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling. 

Antatt levetid/brukstid 

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje. 

Panelvarianter fra fabrikk: 

Ubehandlet panel 

Alt ubehandlet trepanel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning. 

Ubehandlet panel kan overflatebehandles med ulike produkter. Ved heldekkende maling, husk kvistlakk og 

grunning. Slip lett mellom strøkene og avslutt med toppstrøk i ønsket farge. Beis kan påføres med flere strøk i 

ønsket farge for å oppnå ønsket nyanse. 

Beiset panel 

Øyheim Høvleri kan tilby både standardfarger og andre beisfarger. Sherwin-Williams er leverandør til all beis til 

Øyheim Høvleris paneler. Beis vil gi en matt utseende, og vil endre farge over tid. For vedlikehold eller 

reparasjon er det viktig å ha riktig fargenavn og fargekode. Produktet er et ferdig til bruk og trenger ikke 

toppstrøk. 

Lasert/pigmentert lakk 

Øyheim Høvleri leverer panel som er behandlet med pigmentert lakk. Sherwin-Williams er leverandør av lakk til 

Øyheim Høvleris paneler. Produktet er ferdig til bruk og trenger ikke toppstrøk. 

Malt panel 

Øyheim Høvleri tilbyr en rekke farger og profiler i malte paneler. Panelene leveres grunnet med mellomstrøk, 

og bør overmales med et toppstrøk etter montering. Dette bør skje når fuktigheten i panelet er på det laveste, 

f.eks. i slutten av fyringssesongen. Grunningen inneholder middel som er dempende for misfarging av kvist. 

Misfarging kan allikevel skje, og særlig hvis panelet blir utsatt for høy temperatur og UV/sollys og sterk 

varierende temperatur og luftfuktighet. Dette er ikke reklamasjonsberettiget. Sherwin-Williams og Jotun er 

leverandører til heldekkende maling. Malte paneler vil alltid ha små feil som sprekk og ujevnheter i kvist som er 

naturlig i tre. 

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder 

Med lett fuktet klut. 

Ettersyn/kontroll 

Ingen rutiner 
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Vedlikeholdsinstruks og –intervall 

Alt ubehandlet trepanel vil gulne, og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning. 

Kvaliteten på innvendig panel forringes normalt ikke, men ved behov/ønske kan panelet overmales. Før 

overmaling, må overflatene vaskes med fettløsende middel. La overflaten tørke før kvistlakk og maling i ønsket 

farge påføres panelet. Følg alltid malingsprodusentens anbefaling. 

Fuktbestandighet 

Er ømfintlig overfor fukt. 

 

3. MILJØPÅVIRKNING 
 

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid, kan 

det utvikles muggsopp på overflaten. 

 

4. HMS-REFERANSER 
 

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 

 

 

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
 

Avfallstype:   Overflatebehandlet trevirke. 

Avfallshåndtering:  Forbrenning og energiutnyttelse.  

Opprinnelse   - Næring: Bygg og anlegg.  

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ 

 

6. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør  Øyheim Høvleri As 

Organisasjonsnr.  NO 943526141 MVA 

Postadresse   Næringsparkvegen 16 

Postnr. og poststed  7870 GRONG 

Telefon   (+47) 74 33 22 30 

E-post   post@oyheim.no 

Internettadresse  www.oyheim.no 
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