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Lekter,
-- min. 23 mm

Utlekting
Ved stående kledning skal det benyttes
minst 23 mm utlekting (figur 1.1).
Ved liggende kledning skal det benyttes
minst 23 mm utlekting (figur 1.2).
Lektekledning, åpen falset kledning, spaltekledning
og spilekledning skal monteres på sløyfer og
lekter. Vi anbefaler en 23 mm sløyfe, og
36 x 48 mm lekte utenpå for å oppnå tilstrekkelig
stivhet (figur 1.3).

Spikring/skruing
For normale kledningsdimensjoner
(16 mm-22 mm
tykkelse) gir spikring
god nok forankring.
Ved ønske om tykkere kledninger er
det en fordel å velge
skruer.
For å unngå sprekk i
endene av eikebord
er det en fordel å
forbore endepartiene før spikring.
Husk kun syrefast
spiker til eik.
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Lufting av hvert bord til osp
(Tegning 3, lufting åpen fals. Lufting avstandsskive,
låvepanel)
Osp må ha lufting av hvert enkelt bord for å
beholde en god kvalitet. Dette oppnås gjennom
åpen falset kledning (figur 1.2), låvepanel med
5-10 mm mellomrom mellom hvert bord
(figur 1.3),eller ved bruk aven avstandsskive
mellom over- og underligger (figur 1.1).
For eik er dette ikke påkrevet.
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Avstand til bakke
Unngå å trekke kledningen lenger ned mot bakken
enn ca. 50 cm (figur 2). Dette er spesielt viktig for
osp. Hvis man ønsker kledningen nærmere bakken
må en påregne hyppigere utskifting av de nederste
bordene.

Skjøter
Påstående kledning: Hvis mulig.unngå endeskjøter
på veggens nederste halvdel. Skråskjær endekappene slik at vannet dreneres vekk fra endeveden
(figur 3). På høye vegger (høyere enn ca. 6 m) gir
en seksjonering av kledningen med et innlagt vannbrettbord i endeskjøter økt holdbarhet.

SPESIELLETILTAKFOREIK
Pågrunn av garvesyren i eik korroderes flere
metaller og stoffer av eikeveden. Følgende metaller
og stoff må forhindres fra kontakt med eikeved:
Jern
Benytt kun syrefast stål i spiker. skruer og beslag.
(Galvaniserte produkter er ikke tilstrekkelig
beskyttet).
Bly
Unngå kontakt mellom beslag og eikeved.
Ammoniakk
Unngå kontakt med veden.

Hjørneløsninger liggende panel
Spesielt for osp kan hjørneløsningene være avgjørende for panelets holdbarhet. Det avgjørende er
å hindre fritt eksponert endeved.
Gjæring (figur 4.1). montering mot hjørnelist med
5 mm avstand (figur 4.2). og hjørnekasseløsninger
(4.3) er anbefalte løsninger. Hjørnekasse anses
som beste løsning.
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