
 HFB

Særtryk af HFB 31  ©2008 Håndbog For Bygningsindustrien    www.hfb.dk

VÆG- & FACADEBEKLÆDNING[SfB: (41) H i3]  Beklædningsbrædder

Starup Øko-Træ 

Smedebakken 28, Starup, 7200 Grindsted
Tlf. 75 33 72 63. Fax 75 33 72 80
starupokotra@mail.dk  www.starupwood.dk

Starup profilerede hårdttræsbeklædning. Oversigt over forpatinering (FP. Eg) og TD-oliebehandling.

Starup profileret hårdttræsbeklædning, type Akacie.  
Behandlet/ubehandlet med TD-olie. 

Starup profileret hårdttræsbeklædning, type Eg.  
Behandlet/ubehandlet med TD-olie.  

Efter 1. behandling 
af den monterede 
beklædning. 

Ubehandlet eg

Efter Oxyderende 
behandling med 
jernsulfat.

Således leveres 
beklædningen

Efterfølgende ube-
handlet i 4 1/2 år.

Behandlet 2 gange med 
TD-olie efter montering, 
og herefter ikke behan-
dlet i 4 1/2 år.

+ 1 behandling
med TD-olie efter 4 1/2 år

+ 1 behandling
med TD-olie efter 4 1/2 år

Starup profileret hårdttræsbeklædning
Produkt: 
Profilbrædder af eg (Quercus robur) eller akacie/robinie (Robinia 
pseudoacacia) til horisontal facadebeklædning.

Dimensioner:
20 x 98 mm i længderne 2100 og 2400 mm. 10 løbende meter 
dækker 0,98 kvm.

Holdbarhed:
100 år med et vedvarende stabilt og ensartet udtryk samt et 
minimum af vedligehold.

Behandling og vedligeholdelse:
Akacie: Ubehandlet udvikler træsorten en sølvgrå patina efter 
3-6 måneder. Behandlet med TD-olie (tjæredæks-olie) opnås 
en overflade med rødorange/brunlige nuancer, uden risiko for 
mørke skjolddannelser, som ellers kan forekomme ved behand-
lede nåletræsbeklædninger. Oliebehandlingen sikrer at beklæd-
ningen beholder sin farve og udseende længst muligt med det 
færreste antal efterbehandlinger.
Eg: Firmaet anbefaler behandling med TD-olie umiddelbart efter 
monteringen, da ubehandlet eg er meget følsom overfor misfarv-
ning på grund af det høje garvesyreindhold. Først efter 10-50 år 
opnår egen ubehandlet en smuk, antikgrå patina, der i princippet 
er vedligeholdelsesfri.
Forpatineret Egetræ (FP. Eg): For at opnå samme resultat som 
den naturlige patinering, har firmaet udviklet en særlig behand-
ling med jernsulfat, der gennem en oxydering giver træet en 
transparent blå farve. Den forpatinerede beklædning behandles 
efter monteringen 1-2 gange med TD-olie, hvilket giver den en 
antik/gråsort farve. Beklædningen kan herefter stå ubehandlet 
som en vedligeholdelsesfri træbeklædning, der selv efter mere 
end 100 år vil fremstå en anelse lysere, men ellers meget lig de 
farvenuancer, den havde ved opsætningen.
Ved løbende behandlingsintervaller med TD-olie kan der opnås 
en mørkere overflade. Ved fx 2-3 behandlinger de første 3-6 år 
vil beklædningen antage en fløjlsagtig overflade i farvenuancer, 
der til forveksling minder om mose-eg.

Principskitse af Starup profileret hårdttræsbeklædning.  
10 løbende meter pr. m2.  
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