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PRODUKTBESKRIVELSE 

Vindusutforinger og blomsterbrett produsert av Lillerønning Snekkerifabrikk AS etter kundespesifikke mål.   

Platetykkelse Standard 18 mm. 

Materialer Laminert og fingerskjøtet furu limtre som standard, trefuktighet 8-10 %. 

Overflatebehandling Grunning og toppstrøk med vannbasert maling for innvendig bruk (tilvalg) (se ordre for 
detaljer). 
På grunn av at det benyttes vannbasert overflatebehandling, vil produktet få mer eller 
mindre synlig trestruktur i overflaten.  Strukturen kan være noe ujevn på grunn av 
lamineringen og fingerskjøtingen av treverket. 

 

ANVENDELSE 

Overflatebehandlede plater fra fabrikk må ikke stables eller legges sammen uten mellomlegg da malingsfilmen vil 

kunne klebes mot hverandre. 

Tre er et levende materiale.  For at treverket skal kunne bevege seg fritt uten å sprekke, anbefales det at man ikke 

limer utforingene til utforingsnoten på vinduet. Det vil også være enklere å skifte utforinger senere hvis de ikke limes 

til vinduet.   

Produktet egner seg kun til innendørs bruk, i rom med normal luftfuktighet.  Malte produkt kan benyttes i rom med 

noe høyere luftfuktighet, slik som baderom og vaskerom med god ventilasjon, men tåler ikke direkte påvirkning av 

fuktighet, slik som for eksempel plassering av fuktige gjenstander på produktet.  (Vær spesielt oppmerksom på fuktige 

blomsterpotter).  Dette fører til at malingsfilmen bobler og løsner fra treverket.  Ubehandlede utforinger blir misfarget 

av direkte fuktpåvirkning.  Lengre tids påvirkning av fuktighet fører til råteskader på både ubehandlede og malte 

produkt. 

Produktet egner seg ikke som sitteplass i vinduskarmen. 

  

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Det er forutsatt riktig anvendelse og vedlikehold for å opprettholde funksjonalitet og overflate. 

Ettersyn/kontroll 

Overflater kontrolleres årlig.  Eventuelle sår og skader i overflaten utbedres. 

  

Vindusutforinger og blomsterbrett  
 

FORVALTNING – DRIFT - VEDLIKEHOLD 
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Vedlikehold 

1. gangs behandling av ubehandlede vindusutforinger og blomsterbrett 

Det anbefales å overflatebehandle produktet for å beskytte det mot slitasje og fuktighet. 

Anbefalt prosedyre for 1. gangs behandling av vindusutforinger og blomsterbrett: 

• Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt 

• Treet må være tørt. 

• Grunningsstrøk med tynnet “mager” maling, lakk eller treolje.  Forhør deg med din lokale fargehandel om 

valg av produkt. 

• God tørk 

• Påføring av egnet toppstrøk. Forhør deg med din lokale fargehandel om valg av produkt 

Maling av ferdig malte vindusutforinger og blomsterbrett fra fabrikk  

Produktet er opprinnelig behandlet med to strøk vannbasert maling fra fabrikken.  Levetiden på behandlingen vil 

variere med bruk/slitasjepåvirkning og farge.  Ferdigmalte utforinger i lyse farger, som ikke utsettes for spesielt mye 

slitasje, vil kunne vare i flere tiår.   Mørkere farger kan over lengre tid påvirkes av sollyset og blekes. 

Anbefalt prosedyre for etterbehandling av tidligere malte vindusutforinger og blomsterbrett: 

• Skrap av eventuelle løstsittende rester av maling.  Sparkle og pusse om nødvendig. 

• Grundig rengjøring for å fjerne støv og skitt. 

• Treet må være tørt. 

• Påfør vannbasert eller løsemiddelbasert produkt egnet for formålet.  Forhør deg med din lokale fargehandel 

om valg av produkt. 

Rengjøring 

Produktet rengjøres med vanlig såpevann.  Benytt salmiakkvann på vanskelige flekker.  Flekker av harpiks, tusj og 

liknende fjernes forsiktig med rødsprit.   

 

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 

Antatt levetid/brukstid vil variere med bruk.  Forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for anvendelse og 

vedlikehold følges, vil man kunne forvente en levetid på flere tiår under normale forhold. 

Garanti 

5 års produktgaranti i følge Forbrukerkjøpsloven forutsatt at montering og bruk er utført i henhold til produsentens 

anbefalinger.  Garantien gjelder ikke slitasjeskader eller skader som kan oppstå over tid ved naturlige endringer i 

treverket, som for eksempel sprekker eller harpiksutslag, med mindre slike skader kan dokumenteres til feil i 

produksjonsprosessen. 

Reklamasjon 

Oppdages feil eller mangler ved produktet, skal ikke produktet benyttes/ monteres.  Ta kontakt snarest med 

forhandleren hvor du kjøpte produktene, eller med entreprenøren/byggfirmaet.  Dette gjelder også om det oppstår 

feil eller mangler ved produktet i løpet av garantitiden. 

Fuktbestandighet 

Produktet tåler normal luftfuktighet.  Fukt/væske må tørkes av produktet innen kort tid for å unngå skade på 

produktet. 
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MILJØPÅVIRKNING 

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.  

 

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 

Avfallstype produkt: Trevirke, malt eller ubehandlet. 

Avfallshåndtering:  Gjenvinning 

Opprinnelse:  Næring – Bygg og anlegg 

Avfallstype emballasje: Papp og plast. 

Avfallshåndtering:  Gjenvinning. 

 

TEKNISK SERVICE 

Produsent:  Lillerønning Snekkerifabrikk AS 

Organisasjonsnr.:  NO 913 918 487 MVA 

Postadresse:  Kotsøy, 7387 Singsås 

Telefon:   72 43 60 60 

E-post:   kontor@lilleronning.no 

Web:   www.lilleronning.no 


