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Ribbor i värmebehandlad Termo Furu för 
fasader, staket och skärmväggar m m. Termo 
Furu är formstabilt, lätt och rötbeständigt utan 
ytbehandling eller tillförda gifter. Fungerar lika 
bra inomhus som utomhus.

Ribbor i värmebehandlad Termo Furu är ett miljö-
vänligt alternativ som har en hög motståndskraft 
mot röta på grund av den värmebehandling trä-
materialet har gått igenom. En fördel med allt 
värmebehandlat trä är att det, om du lämnar det 
utan ytbehandling, snabbt ändrar färg och till slut får 
en vackert grå patina. Perfekt när du vill att trä-
fasaden, tralldäcket, räcken, staket och skärm-
väggar  skall smälta in i omgivningen.

CERTIFIERAT TRÄ

Certifierat trä för ett hållbart och 
rättvist skogsbruk.

Handel med certifierat trä ökar trä-
råvarans värde och förbättrar då 
kvaliteten och möjligheterna till ett ansvarsfullt 
skogsbruk till gagn för miljön, och för de människor 
som är beroende av inkomst från skogen.

MONTERING & FÖRVARING

För infästning skall självborrande och själv-
försänkade, rostfri syrafast A4 skruv användas. 
Infästning vid ribbans ändar skall förborras och 
göras minst 40 mm från ändträ. 

För att undvika missfärgningar av ribborna och 
anslutande plåtinklädnad bör plåt och andra 
metalldetaljer som kan komma i direkt eller via 
vattenavrinning, i indirekt kontakt med trämaterialet 
vara utförda i rostfritt stål. Man kan välja att olja för 
extra skydd och för att bevara kulören. Termo Furu 
ändrar snabbt kulör när den utsätts för väder-
påverkan och ljus. Därför bör man om syftet med 
behandlingen är att bevara kulören olja ribborna i 
direkt anslutning till monteringstillfället. Rådfråga 
färgfackhandeln för rätt oljeprodukt och anvisningar. 

Förvara panelen skyddad från direkt sol och regn, 
och sörj för god genomluftning. Acklimatisera 
ribborna till de förutsättningar som skall gälla vid 
monteringstillfället.

PROFILER OCH DIMENSIONER

Dimensioner  42x42 / 42x68 / 42x92 mm

KORTFAKTA

• Längder: 3 - 5,1 m
• Värmebehandlad
• Certifikat: PEFC™
• Kvalitet: Nordic Grade A/B
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