
LAGRING - HANTERING - INKLÄDNING/MONTERING

W R Ceder skall täckas utomhus och vara skyddad från sol på fast eller väldränerad mark innan användning. 
Tillför god ventilation under intäckningen mellan virke och mark för att förhindra mögelpåväxt. Följ riktlinjer 
enligt Hus AMA (2008 eller 2011) och deras anvisningar. 

För personer som är känsliga mot damm rekommenderas munskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar vid 
bearbetning och kapning av cederträ. Andningsskydd med minst p3-filter rekommenderas. Vid längre tids bear-
betning vid kapning/sågning rekommenderas god ventilation. Vid långtidsexponering av cederträdamm, utan 
följda rekommendationer, kan i enstaka fall framkalla allergi mot ceder.

MONTERING
W R Ceder kan spikas och/eller skruvas. Använd tunn spik för att minska risk för sprickbildning. Används skruv 
rekommenderas förborrning. Vid krav på större styrka rekommenderas användning av ringspik. Vid infästning 
nära ändträet kan det vara nödvändigt med en förborrning. Även om W R Ceder är ett lätt träslag, så är fiber-
strukturen och hållfastheten minst lika god som hos andra barrträd. Monteringen skall ske på ett fackmanna-
mässigt sätt.

Placeringen av spikarna beror främst på vilken paneltyp som spikas och generellt sett så ska det tas höjd för 
fuktrörelser i träet. Vilket innebär att spikning genom flera överlappande lager skall undgås då det förhindrar 
inbördes fuktrörelser mellan lagren. Infästningen skall därför vara av rostfritt stål i lägst A2 kvalité. 
Vid havsnära läge används det med fördel A4 kvalité.

Brädor med en bredd upp till 143 mm kan spikas med enbart en spik per regel. Bredare dimensioner skall 
spikas med två spikar per regel, där den ena kan spikas dold.

Vid lodrät beklädnad - montering påbörjas i ett hörn med noten mot väggen eller läkten vid väggens ände. 
Börja nedifrån och var noga med att profilen vänds nedåt för att säkra mot vatteninträngning.

Ytbehandling
Vid ytbehandling inomhus rekommenderas lack.
Vid ytbehandling utomhus - kontakta er färgleverantör för rekommendation av cederträolja. 

Verktyg
Använd lämpliga såg-, fräs- och borrverktyg vid montering. Avlägsna allt metallspån och täck all ceder vid 
montering.

Avfallshantering
W R Ceder sorteras som vanligt träavfall enligt lokala bestämmelser.

CEDER
NATURLIGT | VACKERT | MÅNGSIDIGT MATERIAL



INKLÄDNING/MONTERING

Över träet Under träet

Rostfritt stål, koppar och plast + +
Aluminumzink - -
Rheinzink + +*
Järn, aluminium - -
Varmförzinkat järn - +
Färgad aluminium +** +

Viktigt att välja rätt typ av spik/skruv/fästdon!
Över trä: vid montage med spik/skruv av lampor, markiser, fönsterbleck, takavrinning på befintlig cederpanel/spån.
Under trä: vid uppregling med skruv/fästdon av läkt, plywood, OSB, stålreglar som är direkt kontakt med cedern. 

* De röt och svamphindrande egenskaperna i cederträ kan missfärga metallen. Det sker dock ingen korrosion.
** Om aluminiumet är täckt så kan det missfärgas där metallen är klippt och/eller kapad, vilket kan medföra miss-
färgning av cederträt.

VIKTIGT ATT VETA!

Cederpanel som har rest sig på vissa stycketal kan bero på följande:
Ett fåtal ceder brädor/plank kan innehålla mer eller mindre av vattenfickor (waterpockets) än andra. Dessa 
brädor/plank går inte att torka ner 100% och detta är helt normalt för ceder. Vinterveden kan då resa sig från 
sommarveden. Detta kan även förekomma på vanlig Svensk kärnfuru och även på Lärk. 

CEOS - Specialister på träbaserat skivmaterial, massivträ, laminat och 

högkvalitativa träprodukter för utomhusmiljö.

www.ceos.se
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GÖTEBORG order@ceos.se tel 031-51 51 51

NORRKÖPING order.norrkoping@ceos.se tel 011-36 11 60
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utomhusmiljo@ceos.se | www.ceos.se

20
20

04
17

http://ceos.se/produktinformation/utomhusmiljo.html?utm_source=Produktblad%2Fmontering&utm_medium=Produktblad%2Fmontering&utm_campaign=Produktblad%2Fmontering%20ceder&utm_term=Produktblad%2Fmontering%20ceder&utm_content=Produktblad%2Fmontering%20ceder
http://ceos.se/produktinformation/utomhusmiljo.html?utm_source=Produktblad%2Fmontering&utm_medium=Produktblad%2Fmontering&utm_campaign=Produktblad%2Fmontering%20ceder&utm_term=Produktblad%2Fmontering%20ceder&utm_content=Produktblad%2Fmontering%20ceder
https://www.instagram.com/ceos_utomhusmiljo/

