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GENERELT
Selve underkonstruksjonen må være fagmessig utført i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.
Kledningen må monteres utlektet, luftet og drenert, med åpning i topp og bunn, slik at luften sirkulerer og oppfuktet
kledning raskt får tørket ut igjen.
For informasjon om vask og vedlikehold, henvises det til gjeldende FDV dokumentasjon.

INNFESTING
Rustfrie (A2) eller syrefaste (A4) festemidler skal benyttes. I kystnære strøk og klorholdige miljøer anbefales alltid
syrefaste festemidler (A4).
Brentkledning kan monteres med skruer eller spiker. Ved bruk av spikerpistol bør gummifot benyttes. For å unngå
sprekk i enden av bordene, anbefales det alltid å forbore før innfesting i bordets endekant.
Ved skruing av krakelert Kebony character må det alltid brukes selvborende skruer. Bordets ender må alltid forbores.
Festemidler skal plasseres minimum 15 mm fra bordets sidekant.
Ved skruing av krakelert Kebony clear må det alltid forbores (ikke bare i bordets ender). Festemidler skal plasseres
minimum 25 mm fra bordets sidekant.
Ved innfesting av brent gran/furu kan både spiker og selvborende skruer benyttes i gitte kvaliteter.
La ikke festemiddelet gå for dypt inn i treverket. La toppen av festemiddelet flukte med overflaten.

METALLBESLAG
Brentkledning kan kombineres med aluminiumsbeslag og lakkerte eller folierte beslag, uten at det oppstår
misfarging.
Ved bruk av andre typer beslag kan avrenning fra brentkledning gi misfarging på beslaget. For eksempel svarte
flekker på sinkbeslag og sinktakrenner eller fargevariasjoner på kobberbeslag ved at eksponerte deler av beslaget
forblir blanke.
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BEHANDLIG AV KUTTFLATER OG OVERFLATEBAHENDLING
Brentkledning trenger ingen overflatebehandling. Dersom det er ønskelig kan spesialolje for brent tre benyttes for å
bevare noe av den opprinnelig fargen.
Kuttflater på brentkledning må brennes og oljes med spesialolje for brent tre.

SKJØTER OG AVSLUTNINGER
Skjøting av kledningsbord bør i størst mulig grad unngås.
Bord som skjøtes må alltid ha samme orientering på årringene.
Ved skjøting av kledning uten endepløying skal begge ender være understøttet av spikerslag/lekt. På stående
kledning må endene skråkappes i en vinkel på minimum 20 grader, for å hindre vanninntrenging.
Avstand fra avslutning av kledning til bakke må være minimum 300 mm. For å sikre god avrenning må alle
avslutninger skråskjæres med en dryppkant på minimum 20 grader.

INNFESTING
Rektangulær
På rektangulær kledning monteres underliggeren med en skrue/spiker i hvert spikerslag, mens overliggeren
monteres med to skruer/spiker. Festemiddelet må aldri gå gjennom to overlappende bord.
Falset
Falset kledning monteres med en til to skruer/spiker avhengig av bredde i hvert spikerslag. Fest skrue/spiker ca 1/3
inn fra bordets kant, slik at presset inn mot overlappingen mellom bordene blir størst mulig.
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