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HÖSTENS  
HETA FRÅGOR

Observera att alla handlare i vår kedja har anpassat  
sig till den lokala efterfrågan och därför varierar vårt 
utbud av produkter och tjänster över hela landet.

Är du rätt försäkrad?

Sid 12

Vilket håller bäst i längden?

Lack, olja eller hårdvaxolja?

Nils Janbert kan allt om hur man 
skapar täta tak.

Täthetsproffset  
från T-Emballage

Och villaägarna älskar!

Sid 24
Fönstret som tjuvarna hatar

Här klangtestas varenda panna!

Sid 30

Sid 10 Sid 11
Teglet det 
sjunger om!

Återigen är frågan om isolering uppe 
på agendan! Kraven blir allt strängare 
och snart ska alla nya byggnader vara 
nära-noll-byggnader. Det gäller även 
nya tillbyggnader. 

Nu måste man veta vad man gör när 
man väljer isolering med andra ord, 
och det finns en hel del att välja  
mellan! Isoleringen ska ju helst vara 
effektiv, billig och miljövänlig! Är det 
möjligt? Kolla in vår snabbguide om 
isoleringsmaterial här eller fråga oss.

En lika viktig fråga är din hälsa och 
hur du skyddar dig mot damm på  
jobbet. Här får du tips på hur du  
vinner kampen mot dammet med rätt 
agerande och rätt skyddsprodukter.  

Trevlig läsning önskar vi på Woody 
Bygghandel

Fem goda råd från juristerna.

Hoppsan!  
Är jag försäkrad  
mot klavertramp, 

tro?

GOODBYE
BYGGAVFALL!
Vill du minska ditt byggavfall och samtidigt spara tid? Då ska du låta 
oss kapa virket åt dig istället för att göra det själv. Hos oss kan du beställa 
färdigkapade byggskivor, gipsskivor, regelvirke och korslimmat virke. 
Till och med stålreglar kan vi leverera färdigkapade. Så beställ färdig-
kapat nästa gång, så gör du både dig själv och naturen en stor tjänst.
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EN HET 
FRÅGA!

isolering med lång livslängd. Foamglas  
är icke brännbart, och avger därför inte 
heller några giftiga rökgaser.
 Finns både som skumsprej och i skivor/
block i olika utföranden. Används för 
isolering av tak, väggar och grunder.  
Det är än så länge litet på marknaden, 
men ett växande alternativ.
 Miljövänligt i den meningen att det är 
effektivt, icke-hälsovådligt och långlivat. 
Däremot är tillverkningsprocessen ener-
gikrävande.

STENULL
Även stenull har en energikrävande produk-
tion eftersom det tillverkas av sten. Det är 
ett av våra vanligaste isoleringsmaterial,  
för att det är effektivt (även som ljudisole-
ring), har lång livslängd, är återvinnings-
bart och har ett visst fuktskydd. Dessutom 
har det hög brandsäkerhet.  
 Stenull kräver en diffussionsspärr på 
insidan, eftersom den inte transporterar ut 
fukt. Stenull finns både som lösull och i 
färdiga skivor i olika utföranden. Används 
för isolering av tak, väggar och grunder. 
Kräver skyddsutrustning.

CELLPLAST
Cellplast eller Frigolit är egentligen sam-
lingsnamn för flera olika plaster. Finns i 
många olika varianter, vanligast är expan-
derad (EPS) och extruderad (XPS) cell-
plast. EPS är lättare och består till 98% 

Valet av isoleringsmaterial har debatterats länge, men nu är det nog  
en hetare fråga än någonsin. Isoleringen ska givetvis vara effektiv  
och uppfylla allt strängare krav, men samtidigt ska den vara miljövänligt  
och hållbart producerad. Och så får det inte vara för dyrt, förstås.  
Valet är kanske också en fråga om vana och vilken byggmetod man  
känner sig mest bekväm med, och vilken typ av objekt som ska isoleras.  
I gamla hus, till exempel, vill man kanske undvika att sätta in en  
diffussionsspärr av plast och väljer då material efter det. Oavsett vad  
du ska isolera, så hjälper vi dig gärna med fakta och råd om material,  
metoder och miljöpåverkan.

av luft. Den har god isoleringsförmåga 
och ett bra skydd mot fukt och mögel. 
XPS väger mer och tål också högre belast-
ning. Passar därför extra bra i grunder 
som kommer att belastas extra mycket.
 Cellplast är många byggares favorit- 
material. Det är fantastiskt lätt, hållbart 
och lättarbetat. Frigolit har mycket god 
isoleringsförmåga och används ofta i 
passivhus. Men det har också en del  
nackdelar. Cellplast tillverkas av olja i en 
energikrävande process och är därför inte 
särskilt miljövänligt. Det är uppbyggt  
av Styren som inte är så nyttigt. Och det 
brinner väldigt lätt och avger då giftiga 
gaser. Därför är också kraven på använd-
ning höga. Cellplast måste byggas in i en 
konstruktion, t ex i betong, enligt bygg-
reglerna.

POLYURETAN
En sprayisolering som funnits i över 30 år, 
men tidigare varit både hälsofarligt och 
miljöfarligt. Har ett högt isoleringsvärde 
och är även effektivt som ljudisolering. 
Lång livslängd och motståndskraftig mot 
fukt och mögel. Diffusionstät och kräver 
ingen luftspalt. Kräver särskild utrustning 
för att applicera. Inte lika lättantändligt 
som Frigolit.

CELLULOSA
Tillverkas av pappersmassa och gamla 
dagstidningar, plus några tillsatser för att 

motverka svamp och mögelangrepp. 
Innehåller också flamskyddsmedel.
 Cellulosaisolering finns både som lösull 
och i färdiga skivor och plattor. Växer 
stadigt som isoleringsmaterial därför att det 
har bra isoleringsvärden, är miljövänligt 
och billigt. Däremot dammar Cellulosa 
väldigt mycket och kräver ett effektivt 
andningsskydd.

TRÄFIBERSKIVOR
Samma som Cellulosa, men inte lika  
dammigt och därför betydligt lättare att 
jobba med. Har dock en energikrävande 
tillverkning. Tillsats av harts som binde-
medel. Finns som mjuka skivor.

TRÄULLSPLATTOR
Skivor av träull med cement som binde-
medel. Bra på många vis: fukttåligt, ljudi-
solerande, hållbart, brandhärdigt, bra mot 
mögel. Passar särskilt bra som underlag för 
puts.

LIN
Har använts länge som isoleringsmaterial 
här i Sverige. Mycket miljövänligt och  
är inte energikrävande att framställa. 
Fibrerna formas till plattor och polyester 
tillsätts. Relativt brandhärdigt. Stöter 
ifrån sig fukt, vilket gör att du slipper 
diffussionsspärr. Naturligt resistent mot 
insekter.

GLASULL
Glasull är effektivt, har lång livslängd  
och är icke brännbart. Det finns både  
som lösull och färdiga skivor i olika ut-
föranden. Det var tidigare det vanligaste 
materialet, men andra material tar mark. 
Glasull består idag till största delen av 
återvunnet glas, men är trots det inte så 
miljövänligt, då det krävs mycket energi 
för att tillverka det. 
 Tidigare klagade många på att glasull 
kliade och stacks när man jobbade med 
det. Idag har materialet blivit betydligt 

bättre, även om skyddsutrustning fort-
farande är ett krav. Särskilt försiktig ska 
man vara när man river i gammal glasulls-
isolering. Annars är det ett lätt material 
att jobba med. Glasull kräver en diffus-
sionsspärr på insidan, eftersom den inte 
transporterar ut fukt.

FOAMGLAS
Foamglas (skumglas) består av slutna 
celler av rent glas och tillverkas av glas  
och kol som får jäsa under mycket hög 
temperatur. Det är en fuktsäker och effektiv 

TRE OLIKA TYPER
Isoleringsmaterialen kan delas in i tre 
kategorier: mineralbaserade, plastbaserade 
och växtbaserade. Vanligast är mineral-
baserad stenull och glasull. Cellplast hör 
också till de vanligare. Mindre vanligt, 
men stadigt ökande, är isolering av t ex 
cellulosa, träfibrer, lin m m, alltså material 
från växtriket. Här följer en enkel genom-
gång av de vanligaste materialen med 
för- och nackdelar. Det finns många fler, 
särskilt från växtriket, men de är än så 
länge mycket ovanliga.

ISOLERINGSVALET
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I den lilla orten Dalby-Viggeby utanför 
Uppsala pågår just nu ett ovanligt och 
spännande byggprojekt. Här bygger 
Schröder Fastighetsutveckling 
arkitektritade villor i massivträ, en 
byggteknik där man korslimmar  
trä till bland annat väggelement. 

Tekniken skapar positiva egenskaper som 
att huset blir diffusionsöppet, vilket ger 
ett sunt inomhusklimat, och en bra energi-

prestanda eftersom elementen är vindtäta. 
Schröders ambition är att bygga klimat-
smarta hus av hög kvalitet och med god 
arkitektur. Det förpliktigar att bygga hus  
i en vacker kulturmiljö som här. Det är  
i en gammal radby som man bygger två 
stora så kallade ladhus.
 – I samband med skiftesreformerna på 
1800-talet försvann många radbyar, berättar 
fastighetsägare Martin Schröder. Här fanns 
det nästan inga gamla byggnader kvar. Vi 
ville att det skulle bli så lite ”plottrigt” som 

möjligt och samlade därför ihop förråd 
och garage i samma byggnad, precis som 
bonden hade ett vagnslider förr, finns nu 
en carport genom huset. För att isolera 
ladhus av den här typen, så passade Parocs 
Klimatskiva ZERO ovanligt bra, bland 
annat tack vare den nya infästningsmetoden.
 –Vi ville ha en skiva av den här typen. 
Med den stommen som vi har, blev Klimat-
skiva ZERO perfekt. Jag har svårt att tänka 
mig något bättre. Vi skruvade med en 
sorts plugg genom isoleringen och väggen 

NÄRA NOLL FÖR 
DALBY-VIGGEBY

NÄRA NOLL
Nära noll är ett mål för att förbättra 
byggnaders energiprestanda inom EU. 
Målet är högt och kraven hårda: Till år 
2020 ska alla nya byggnader vara ”nära-
noll-byggnader”, och vi är snart där! Här 
i Sverige går ungefär en tredjedel av vår 
energianvändning åt till byggnader, varav 
det mesta till uppvärmning förstås.  
Därför har vi också en mycket stor  
potential i våra förbättringar. Nära-noll 
handlar om husets alla delar: isolering, 
fönster och dörrar, men även värme-  
och ventilationssystem. 

Nära-noll-kraven gäller både nybygg-
nation och renoveringar och Boverket 
kommer under hösten 2017 att presentera 
det andra steget i införande av nära-noll-
energiregler. De nya reglerna innebär en 
skärpning av energikraven och beräknas 
träda i kraft fr o m 2021. Vill du veta  
mer så gå in på Boverkets hemsida och  
läs om Nära-nollenergibyggnader.

PAROC® KLIMATSKIVA ZERO™
• Enkel att montera
• Minimerar köldbryggor
• Självbärande system
• Kostnadseffektiv
• Naturligt hållbar och miljövänlig
• Skyddar mot brand, fukt och kyla
• Levereras i format 1200 x 600
• Tjocklekar 150, 200 och 250 mm
• Deklarerad Lambdaklass 0,033 W/mK
• Brandklass Euroklass A1

För mer info och hjälpmedel vid  
dimensionering se paroc.se

bakom. Att vi har haft en massiv trävägg 
att jobba med har självklart förenklat 
arbetet. Monteringen var supersmidig 
och resultatet blev riktigt bra. Vi testade 
i det första huset och det fanns inget att 
klaga på, tvärtom väldigt lätt-arbetat och 
en fantastisk energiprestanda. 
 Horisontella fasadskruvar tar vindlaster 
och vinklade tar vertikal last. Parocs 
Klimatskiva är en framgångssaga som 
hjälpt många husägare att tilläggsisolera 
för att sänka energianvändningen.  

Nya Klimatskiva ZERO möjliggör energi-
renovering motsvarande energiklass A. 
Skivan kan, som i Uppsala, även användas 
i samband med nyproduktion. Då som 
en utvändig isolering mot underlag av trä. 
Det som är speciellt med den nya infäst-
ningsmetoden är att den har horisontella 
fasadskruvar som tar vindlaster och 
vinklade fasadskruvar som tar vertikal 
last från fasaden. En kombination som 
ger en mycket robust konstruktion.
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Korslimmat trä, eller KL-trä, är egentligen 
ingen ny företeelse. Det har funnits på den 
svenska marknaden sedan början av 90- 
talet, men det är först på senare tid som 
branschen verkligen fått upp ögonen för 
det smarta materialet. Inte minst sedan  
det 1994 åter blev tillåtet att bygga höghus 
av trä. 

LÅG VIKT, HÖG BÄRIGHET

KL-trä är lika enkelt som det är genialiskt. 
Det är helt enkelt massiva skivor av hyvlat 
virke som limmats samman korsvis.  
Resultatet blir ett miljösmart material med 
mycket hög bärighet i förhållande till sin 
vikt, vilket gör att det lämpar sig perfekt 

för väggar, bjälklag och yttertak – inte 
minst där man vill hålla nere vikten. 

SVERIGES ENDA TILLVERKARE

Martinsons Byggsystem KB, som är den 
enda tillverkaren i Sverige, prefabricerar  
de stora KL-träskivorna i sin fabrik enligt 
entreprenörens ritningar och levererar 
dem sedan färdiga att fogas samman på 
bygget. Detta förenklar förstås bygg-
processen avsevärt och gör att man kan 
hålla byggtiden kort. Den exakta CNC-
bearbetningen gör att alla bitarna passar 
perfekt direkt. Tack vare sina fuktbuff-
rande egenskaper bidrar KL-trä också  
till ett sundare inomhusklimat, samtidigt 

som den massiva konstruktionen ger bra 
brandmotstånd. Mycket talar helt enkelt  
för att vi kommer att få se mycket av detta 
spännande material på framtidens bygg-
platser.

KL-TRÄ I KORTHET:
• Massiva träskivor av korslimmat trä
• Hög bärighet i förhållande till vikten
• Perfekt för bjälklag, väggar och yttertak
• Tids- och kostnadseffektivt
• Klimatsmart
• Bidrar till bra inomhusklimat
• Högt brandmotstånd

Ytterväggar Innerväggar Bjälklag Yttertak

KORSLIMMAT TRÄ 

EN GAME-CHANGER FÖR BYGGBRANSCHEN

Special är vår standard! Så kaxigt 
utrycker sig Jackon om sina kant-
element för husgrunder. Det är det 
självklara valet för dig som bygger 
hus med annorlunda former eller 
där förutsättningarna skiljer sig  
från det vanliga.

ADJÖ FUKT OCH MÖGEL!
Jackon har kompletta system av isolering 
och kantelement som gör grundbygget till 
ett nöje. Det är av mycket hög kvalitet och 
mycket enkelt att montera. Här sparar du 
åtskilliga arbetstimmar/dagar! Som isolering 
använder de expanderad polystyrencell-
plast (EPS) som har hög bärförmåga och 
låg vikt. Utsidan på kantelementen har 
antingen en betongyta eller en fibercement-
skiva. Det gör dessutom att dina kunder 
kan säga adjö till fukt- och mögelskador i 
framtiden.

30 års garanti! Det är förmodligen det 
tyngsta argument du kan ge dina kunder 
som står inför valet av ett nytt tak.  
Och de som erbjuder det är Benders.  
Deras generösa garanti gäller hållfasthet, 
vattentäthet och frostbeständighet.

 Garantin gäller för montering av  
takpannor och tillbehör i enlighet med  
Boverkets bygg- och konstruktionsregler, 
samt Benders gällande monterings- 
anvisningar.

 Benders ger dina kunder tre takpanne-
modeller och fem ytbehandlingar att välja 
mellan. Dessutom har de ett omfattande 
program av tillbehör för en säker taklägg-
ning och pålitlig ventilation, bland annat 
särskilda gavel- och nockpannor, taksteg, 
takbryggor, takluckor, huvar och luftare. 
Ingenting lämnas åt slumpen!

ETT ANSIKTSLYFT  
FÖR HUSET!
Ett nytt snyggt tak blir ännu snyggare 
om det samtidigt ramas in av ett nytt 
system för avvattningen. Dessutom  
blir det mycket säkrare eftersom takav-
vattningen minskar risken för skador  
i husets fasad och grund.  När byggställ-

DITT TYNGSTA 
TAKARGUMENT

ALLT ÄR MÖJLIGT

ningen ändå står på sin plats är det ju så 
mycket enklare att samtidigt byta häng-
rännor och t ex fräsa ned rännkrokarna i 
den frilagda underlagssponten. Tänk på  
det nästa gång du får ett takjobb: ska det bli 
bra - och snyggt - så ska det vara komplett!

WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 3. 2017

MED RÄTT GRUND

Är du intresserad av mer information om KL-Trä?  
Branschorganisationen Svenskt Trä har precis givit ut en 
KL-trähandbok som går att köpa på www.svenskttra.se/
publikationer.

Carisma

Exklusiv

Palema

Bild: Icopal
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– Byggare i mindre bolag  
och enskilda entreprenörer 
har en väldigt svår roll idag, 
säger Nils Janbert, teknisk 
rådgivare på T-Emballage.  
De måste vara kunniga  
tekniker och duktiga montörer 
på samma gång. Produkt-
utvecklingen går idag rasande 
fort och lagstiftning och bygg-
regler förändras ständigt. Det 
gäller att hänga med och det  
är minsann inte så lätt!

Annat är det i de större bolagen 
som ofta har personer som är just 
dedikerade till att utvärdera tekniska 
nyheter på marknaden och sedan 
informera sina byggare om dem. 
Därför är det extra viktigt att 
just byggare i mindre bolag  
väljer produkter från leverantörer 
som också kan erbjuda en bra 
teknisk support, som alltså inte 
bara erbjuder spetsprodukter utan 
också kan informera om dem.
 – T-Emballages affärsidé är att vara en 
produktspecialist i ordets rätta bemärkelse, 
fortsätter Nils. För oss innebär det även 
professionell rådgivning och vi har ett helt 
supportteam som svarar på byggarnas 
frågor. Det vill jag att man utnyttjar, hellre 
en gång för mycket än en gång för lite.  
Att sprida kunskap om våra produkter är 
en naturlig del av vårt erbjudande. Och 
det gör vi på många sätt, inte bara i mon-
teringsanvisningar och instruktionsfilmer. 
Vi erbjuder också en hel del utbildningar, 
både för våra återförsäljare och för deras 
kunder, t ex i frukostträffar, temamöten, 
rådgivning och mässor.

OSEXIGA PRODUKTER
Vi arbetar dessutom i ett produktområde 
som är väldigt viktigt för huset. Det är 
kanske inte de ”sexigaste” produkterna, 
men helt klart några av de viktigaste.  
Vi jobbar till stor del med dolda klimat-
skärmar och tätskikt, delar som är helt 
avgörande för husets funktionalitet.  
Monteras de fel kan det bli fullständigt 
förödande. 

– Här vill jag passa på att 
varna lite för lågpris-

produkter. Inte nog 
med att kvaliteten kan 

vara sämre, de erbjuder 
sällan samma nivå av 

kunskap och rådgivning. 
Det i sin tur kräver  

betydligt mer av byggarna 
som då måste veta exakt  

vad de köper och hur det ska 
monteras i varje läge. Ett bra 
exempel är klimatskärmen i 

ytterväggar. Här handlar det 
verkligen om att välja rätt, 
både produkttyp och  
monteringsmetod.  

Det är oerhört viktigt. 
En byggfolie ser 

rätt enkel ut,  
men är ganska 

klurig att montera. 
Köper man en 

klimatskärm från oss 
och Woody, så har man 

alltid någon kunnig person 
att rådfråga så fort man är det  

minsta osäker. 

ALLA BEHÖVER RÅD
Idag är valet av just klimatskärm viktigare 
än någonsin: lagstiftningen har blivit 
strängare och kräver nu nästintill full-
ständig lufttäthet, både för att spara energi 
och för att fuktsäkra väggarna. Ett bra 
exempel är vår Variabel ångbroms, en 
modernare version av den gamla klimat-
skärmen, men med mycket mer avancerad 
teknologi. Det är en typisk produkt som 
många undrar över och behöver råd kring. 
Så ta reda på vad som gäller, och var noga!

HÅRD OCH SLÄT YTA
Højslev är namnet på Randers sortiment  
av klassiskt taktegel som utvecklats för vårt 
bistra nordiska klimat. Det baseras på en 
blandning med skifferlera och bränns i hela 
1050°, betydligt varmare än vad som är 
brukligt. Resultatet blir ett taktegel som är 
smutsavvisande, vackert och hållbart med 
extra hård och slät yta.

Skanörs vångar heter ett område där  
man nu byggt 39 villor med taktegel från 
Randers Tegl. Avgörande för valet av just 
deras panna var kombinationen av dess 
vackra färg och hållfasthet. 

Varenda takpanna som lämnar fabriken  
på danska Randers Tegl genomgår en så  
kallad akustisk klangtest. På så vis upptäcker  
man dolda fel och sprickor i teglet och  
kan sortera bort de dåliga pannorna innan 
leverans. Det speglar den höga kvalitets-
ambitionen man har, och det är också ett 
av skälen till att man är så generös med  
sina garantier. Randers takpannor har hela  
30 års materialgaranti mot frostskador. 

TEGLET DET 
SJUNGER OM!

Marknadens minst sugande  
och släta ofalsade taktegel.

Extra hård och slät yta som är mycket 
smutsavvisande och väderbeständig. 
Högfrostbeständighet.

Bränd vid 1050 C, färg- och formstabil. Ett 
klassiskt taktegel med moderna egenskaper.

TÄTHETSPROFFSET
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1. ACKLIMATISERA BRÄDORNA FÖRST
För att slippa torkspringor ska du låta golv-
brädorna ligga i rummet i minst 24 timmar, 
i oöppnad förpackning, innan du sätter 
igång. Kom ihåg att också lägga buntarna 
med ströläkt emellan, så att alla buntar 
tempereras. 

2. MINIMERA GOLVKNARRET
För att minska stegljud och knarr använder 
du grålumpapp eller skumplastfolie under 
golvet. Är det reglat under, så räcker det 
förstås med remsor på reglarna.

3. SKRUVA FÖR GOLVVÄRME
Det går bra att lägga massiva trägolv på 
golvvärme, men då är det viktigt att golvet 
skruvas eller limmas så att varje enskild 
bräda tillåts röra sig.

4. ANPASSA MONTERINGEN TILL UNDERLAGET
På bjälklag och befintliga trägolv rekom-
menderas att du skruvar fast brädorna. 
Limma kan du göra i mindre rum med 
maxbredd på 3-4 meter. Det kan du även 
göra om underlaget är ett betonggolv, med 
eller utan golvvärme.

TILL DIG SOM LÄGGER  
MASSIVA TRÄGOLV:

5. TÄNK PÅ EXPANSIONEN
När du lägger golv i större rum måste du ge 
golvet större expansionsmöjligheter, och 
handlar det om flytande golv så måste du alltid 
placera en expansionsfog i dörröppningarna.

6. BEHANDLA GOLVET FÖRST
Det kan låta som en självklarhet, men kom 
ihåg att lacka eller olja obehandlat golv innan 
läggning. Ta inte för mycket, då det finns risk 
att lacken rinner ner i fogen, stelnar och 
orsakar skador när brädorna börjar röra på sig.

7. VÄLJ RÄTT SKRUV
3,9 x 42mm till 14mm brädor och 3,9 x 57 
till 20 och 25mm brädor. En skruv per  
60 cm. Använd förborrande skruv av god 
kvalitet, så kan du även skruva hårda ekgolv 
utan att borra. I ändarna bör du göra det 
ändå, för att slippa sprickor.

8. LÄGG GOLVET PÅ TVÄRS
Lägg ditt nya golv på tvärs om du lägger det 
på ett befintligt trägolv. Vill din kund inte 
det, så kan du lägga ett mellangolv i kombi-
nation med grålumpapp och sedan lägga det 
längs med.

8 TIPS

Valnöt

Ask

Thermoask

Björk

Ek

Furu

Gran

ETT LACKAT GOLV får visserligen en hård och 
tålig yta. Lacket lägger sig ovanpå träytan 
och stelnar där. Den hårda ytan kan 
spricka om man t ex tappar något. Skadan 
lagar man inte så lätt själv.

ETT OLJAT GOLV har en känsligare yta och 
saknar lackets slitstyrka. Oljan tränger 
däremot ner i träet, dock utan att fylla upp 
träporerna, vilket gör att smuts och väta 
kan tränga ner där. Därför kräver oljade 
golv mer underhåll.

Lack, olja eller  
hårdvaxolja?

ETT HÅRDVAXOLJAT TRÄGOLV är inte heller 
lika slitstarkt som lack, men tål faktiskt 
slitage mycket bra och står dessutom 
mot väta och smuts. Hårdvaxoljan 
tränger nämligen in även i träporerna 
och täpper till dem. Golvet blir tätt och 
bibehåller sin naturliga karaktär, vilket 
många gillar.

Illustrationerna från Moelven visar att olja tränger ner i träet utan att fylla upp porerna. Lack och vax täpper till dem.

MAKE IT SIMPLE!
Med Ballingslövs nya badrumsserie  
Simple är det enkelt att skapa ett vackert 
och funktionellt badrum. Serien har lite 
färre valmöjligheter, vilket gör det betydligt 
lättare att välja och planera badrumsprojektet. 
Dessutom är priset extra attraktivt.

MER MÖBELKÄNSLA  
I KÖKET
System 10 är namnet på ett helt nytt köks-
koncept från Ballingslöv. Det baseras på 
olika snickeritillbehör som alla är 10 mm 
tjocka. Genom att infoga smala distanser 
och frisidor kan du skapa linjer och geo-
metrier i köket och få ett modernt kök  
med mycket möbelkänsla.

Vilken behandling är bäst på trägolvet och vad är mest tåligt?  
De frågorna känner du säkert igen från dina kunder. Dessvärre  
är svaret inte helt enkelt. Golvet ska ju inte bara stå emot slitage,  
väta och skador. Det ska ju också vara vackert, i kundens ögon. 

LACKAT OLJAT VAXAT

Bi
ld

: M
oe

lv
en

För mer info från Moelven:  
moelven.se/byggochbo
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VITT, VITT ELLER NÄSTAN VITT?

När det blåser och är stor skillnad mellan 
ute- och innetemperaturen uppstår tryck-
skillnader. Och om huset då inte är tätt blir 
det svårt att kontrollera var och hur luften 
strömmar ut eller in. Nu finns det dock 
enkla sätt att kontrollera och åtgärda det.

TRYCKTESTA HUSET FÖRST!
Innan du täcker ångspärren/-bromsen 
och glasullsisoleringen så ska du kontrol-
lera husets lufttäthet med ett täthetsprov. 
Det blir mycket enklare att åtgärda fel 
och brister då. Ännu enklare blir det om 
man dessutom koncentrerar sig på husets 
svaga punkter:

DEN TÄNKANDE ÅNGBROMSEN
Det finns en ångbroms som har den 
fantastiska egenskapen att anpassa sig 
efter den relativa luftfuktigheten och 
öppnar sig när den blir hög, för att 
släppa ifrån sig fukt. Den håller kon-
struktionen torr och fuktnivån jämn året 
om. Duken heter ISOVER Vario® Xtra 
och har öppnat helt nya möjligheter att 
skapa effektiva och fuktsäkra isolerings-
lösningar i glasull.

TÄTNINGSPRODUKTER FÖR ALLT
Det finns tätningsprodukter för alla behov 
som också uppfyller de krav man ställer  
på lufttätning och fuktsäkring. ISOVER  
har ett komplett system av isolerprodukter 
som hjälper dig att nå de krav som ställs  
på energieffektivitet, fuktsäkring och  
hållbarhet.

•  Ångspärrens/-bromsens skarvar.
•  Fogar kring fönster och dörrar,  
 och i underkant av fönsterdörrar.
•  Skarvar mellan tak/vägg och  
 vägg/golv.
•  Genomföringar i tak och väggar  
 (VVS, el, skorsten etc).
• Hammarband och syll.
 Läs mer på www.isover.se

Det kan låta som en självklarhet, men det  
tål att upprepas: Otäta hus som läcker luft 
försämrar inte bara komforten inomhus, utan 
ökar också energianvändningen och ger ett 
sämre fuktskydd. För att kunna nå upp till  
de höga isoleringskrav som ställs på dagens 
lågenergihus, så måste de göras lufttäta. 
Samtidigt är det viktigt att klimatskärmen 
fuktsäkras när så lite värme transporteras  
ut genom den.

OTÄTA HUS
ÖKAR ENERGIANVÄNDNINGEN

KRITISKA DETALJER

ÄVEN OM INREDNINGSTRENDEN JUST NU PEKAR MOT MER OLIKA KULÖRER, SÅ VILL DE ALLRA FLESTA FORTFARANDE HA VITT HEMMA. OM MAN SEDAN SKA  
VÄLJA KRITVITT ELLER EN SVAGT BRUTEN VIT BEROR INTE BARA PÅ SMAK UTAN ÄVEN PÅ FÖRUTSÄTTNINGARNA I RUMMET. I NORRLÄGE OCH I KOMBINATION  
MED SVALA KULÖRER KAN RENT VITT UPPLEVAS BLÄNDANDE - ”MAN VILL JU INTE BO PÅ ETT SJUKHUS, ELLER HUR?” KÄNNER DU IGEN RESONEMANGET?  
VI HAR TAGIT HJÄLP AV INREDNINGSEXPERTERNA FÖR ATT REDA UT VAD SOM GÄLLER, OCH SÅ ATT DU KAN GE DINA KUNDER LITE GODA RÅD.

Vita ytor får rumsmiljön att upplevas  
ljusare, fräschare, lättare och större.  
Möbler och inredningsdetaljer framträder 
tydligare. Oavsett om man vill satsa på  
en klassisk eller modern stil, så är vitt  
alltid rätt. 

NÄSTAN VITT
I en del lägen fungerar vitaste vitt bäst 
– t.ex. i ett rum i söderläge med ekparkett 
och trämöbler. Det varma ljuset och 
reflektionen i rummet påverkar hur det 
vita upplevs – ger den en varm ton.  
 I andra rum kan det helt rena och 
obrutna vita kännas hårt, kallt och blän-
dande på väggen. Då är det bra att välja 
en svagt bruten vit kulör. För även om 
man bryter vitt i en svagt gulaktig ton så 
upplevs den fortfarande vit under rätta 
förhållande. Dessa brytningar i gula, 
gulgröna och gulröda nyanser är de kulörer 
som vi upplever som ”traditionellt vita” 
– då man förr i tiden inte hade tillgång till 
riktigt vita pigment och även ofta valde 
att bryta vitt i en svag kulörton. I naturen 
förekommer mycket sällan helt rena vita 

kulörer. Det kan vara en av förklaringarna 
till att vi uppfattar de nästan vita kulörerna 
som mer genuina. 
 Om kulörtonen är röd, blå och grön blir 
inslaget oftast mer synligt och intrycket kan 
växla från ”vit” till ”rosa”, ”ljusblå” och 
”ljusgrön” även vid en liten toning. 

BLANDA VITA TONER 
Man kan med fördel kombinera olika, 
nästan vita, kulörer i ett rum – det blir 
vackert och skapar lugn. Då ska man helst 
använda vita toner från samma kulör-
område, så som ljusa stentoner, mandelvitt 
och varmt elfenben. Man kan använda  
en nyans på väggen, en annan för golvet  
och en tredje i taket.  Vill man lyfta fram 
tonerna och göra dem tydligare kan man 
måla socklar och andra detaljer i kritvitt.

STOCKHOLMSVITT
Stockholmsvitt kallas en vit kulör med  
ett inslag av svart och gult. Den har be-
teckningen S 0502-Y i det internationella 
färgsystemet NCS. De första två siffrorna 
anger att färgen har 5 % svart, och de två 

sista att den har 2 % av en viss kulör, i 
detta fall gult. Stockholmsvitt har länge 
varit standardkulör när man målar vitt, 
och används fortfarande ofta på fabriks-
målade dörrar och lister.  Den förekom-
mer även under namn som antikvitt och 
bruten vit men sådana namn skapar alltid 
en viss osäkerhet om vilken kulör det 
verkligen handlar om.

NY STANDARD
Idag ökar efterfrågan på en mer neutral 
vit kulör, utan inslag av gult (S 0500-N). 
Den har gått förbi S 0502-Y när målare 
”målar vitt”. S 0502-Y kan helt enkelt  
uppfattas ”för gul”. Idag målas även  
t ex moderna köksluckor i den nya vita 
standarden, men fortfarande dominerar 
den gultonade Stockolmsvita i fabriks-
målade detaljer. 
 Det finns även andra varianter av svagt 
brutna vita nyanser i färgfabrikanternas 
sortiment med mindre halt av gult. Det 
blir ett mellanting mellan det rena, det 
neutrala och det som är för gult.
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I höst lanserar Södra en ny kollektion inomhuspaneler som är gjord för  
att locka fram kreativiteten hos kunderna. I tre olika bredder erbjuder de  
spontpaneler som är borstade och ytbehandlade i samma färger som deras  
massiva furugolv, dvs brunt, ljusgrått och mörkgrått. Det är fritt fram att  
kombinera dem som man vill och blanda bredder och färger för att skapa  
ett eget och levande intryck. 

Silentboard är en ny specialskiva för ljud-
reduktion från Norgips. Tack vare sin unika 
sammansättning av gipskärnan och sin  
höga densitet ger den inte bara 10 dB mer 
ljudreduktion än traditionella gipsväggar, 
utan har också en klangdödande effekt.  
 De nya gipsskivorna lämpar sig 
utmärkt för ljudstudior, biografer och 
replokaler, men även för olika typer 
av golvkonstruktioner där man vill 
ha en bullerdämpande effekt.  
Silentboard har en bra ljuddämpande 
effekt i allmänhet, och i synnerhet  
i de lägre basfrekvenserna mellan  
50 och 100 Hz. Skivorna monteras  
som vanliga gipsskivor, men för optimal  
ljuddämpningseffekt rekommenderas att 
man använder Silentboard på bägge sidor 
och helst i dubbla lager. 

En panel av hög kvalitet och med rätt känsla gör mycket 
för ett rum. Det kan var svårt att sätta fingret på vad 
det är, men i serien Stabil från Norrlands trä har man 
definitivt hittat rätt. Stabil är vår serie med paneler 
torkade till 8%. Den finns i flera profiler (slätspont, 
spårpanel 4019, pärlspont, springpanel) och ytor 
(putsad, borstad och finsågad). Populärast är den vita 
panelen som finns i flera profiler och ytor. Svart, brun 
och grå panel finns som borstad slätspont. Den matta 
vita färgen gör också sitt till. Som kronan på verket 
har den dessutom extra låg fuktkvot, endast 8%, vilket 
bidrar till virkets stabilitet. Det är något helt annat än 
den gamla stugpanelen med glipor och kupning. Stabil 
furu 8% är en premiumprodukt i många avseenden.

PANELEN MED DEN

KÄNSLAN
NATURLIGA 

LÅT SKIVAN  
TYSTA RUMMET

EN LISTIGARE LIST
Flexilist är precis som det låter, en flexibel  
list. Den går att vika och kan användas i t ex 
innerhörn och ytterhörn, men även som 
taklist i snedtak. Smart idé från Moelven. 

KREATIVITET UPPÅT VÄGGARNA!

FABRIKSMÅLAT
Norrlands trä erbjuder paneler som torkats ner till  
8% (den fuktkvot som trä får inomhus) redan i fabrik,  
vilket gör dem mer stabila och minskar träets rörelser.  
Det i sin tur gör att glipor mellan brädorna inte uppstår 
(vilket säkert också leder till nöjdare kunder!). Dessutom 
kan man få fabriksmålad panel med ett slutresultat som är 
mycket svårt att nå vid målning i efterhand. Maskinmålad 
panel är jämn och matt, och finns i kulörerna vitt, grått, 
brunt och svart. 

ROLIGARE JOBB
Många byggare tycker det är roligare att jobba med färdig-
målade och nedtorkade paneler. När de är monterade så är 
rummet färdigt. Att montera de här panelerna kräver bara 
en dyckertpistol, en klyvsåg och en kapsåg. De flesta panel-
erna är dessutom gjorda för dold spikning. Sånt brukar 
imponera på kunderna.

DEN LÄTTMONTERADE PANELEN
Kärleken till trä är förmodligen nedärvd hos de flesta hos oss idag. 
Det är säkert ett skäl till att just träpaneler är så populära 
inomhus. De bidrar mycket till trivseln och atmosfären.  
För dig som monterar mycket panel kan det vara skönt att  
höra att utvecklingen gått framåt inom det här området.
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Fibo heter den fantastiska skivan från 
Norge som ger samma lyxiga känsla som 
kakel i kök och badrum, men monteras  
på bara halva tiden. Du monterar skivorna 
direkt på reglar eller befintliga väggar,  
utan fuktspärr bakom. Ingen fix eller fog!  
Resultatet är ett fullständigt vattentätt 
ytskikt och ett fullgott våtskydd i våtzon 1. 
Skivorna från Fibo är godkända av  
SP/RICE och godkända för våtrum  
enligt krav i BBR.

VÄL BEPRÖVAT SYSTEM
I Norge har det här Fibo-systemet funnits 
sedan 50-talet och är väl beprövat. Nu 
börjar även vi i Sverige få upp ögonen för 
de här mirakelskivorna. Flera hustillverkare 
använder dem redan och det finns åtskilliga 
referensobjekt över hela landet.

Mirakelskivan

FLER ÄN 750 PANELER
Fibo finns både som våtrumsskivor och 
köksskivor som givetvis går att kapa till 
önskat mått. Utbudet av färger och dekorer 
växer ständigt och är idag uppe i över 750! 
De är identiska med kakel, marmor, 
mosaik, skiffer etc. Skivorna har en unik 
konstruktion med högtryckslaminat på 
björkplywood och spärrlaminat på baksidan.

Aqualock-systemet låser fast panelerna i varandra 
och skapar en fullständigt tät och närapå osynlig 
fog tillsammans med Fibo-Seal.

Fibo heter skivan som är förvillande lik 
vanligt kakel, men monteras på halva tiden.

SOM HALVERAR ARBETSTIDEN

1. STÅL ÖKAR VÄRMEFÖRLUSTERNA
Stål överför mycket mer värme än trä i en 
rak jämförelse mellan materialen. Detta är 
dock inte sant i ett inbyggt väggelement.  
En tunn stålbalk/stålregel är mindre än  
en millimeter tjock, det vill säga mycket 
tunnare än en träregel med liknande  
tekniska egenskaper. I verkligheten täcker  
stål mindre än 1 % av det värmeförlorande 
området i din vägg. Resten är Isolerings-
material med mycket bättre termiska  
egenskaper än timmer (eller betong för den 
delen). Så utifrån ett väggperspektiv finns 
det en fördel med att använda stål, som  
då ger mer plats för isolering i väggen.  
Slutsatsen är att om du arbetar med  
passivhus eller andra högriskobjekt bör  
du använda stål. Det har fler fördelar än  
nackdelar när det gäller värmeförlust, 
fuktutmaningar och vikt kontra prestanda.

2. STÅL ÄR SVAGT VID BRAND
Stål som värms upp till mer än 450 grader 
förlorar halva sin lastkapacitet. Så varför 
bygger man stålbyggnader över huvud 
taget? Jo, stål bidrar inte till branden i sig. 

Genom att använda andra ickebrännbara 
material i byggnaden som mineralull, gips-
skivor m m, så är det enda som kommer  
att brinna, de saker som finns inne i bygg-
naden, t ex möbler och hushållsartiklar.  
Samtidigt behåller stålet 90 % av sin bär-
förmåga ända upp till 450 grader. Alla 
stålbyggnader kan byggas för att uppfylla  
de tuffaste kraven, och det är ingen slump 
att de flesta höga byggnader har en stål-
konstruktion eller betong armerad med  
stål. Trä, däremot, brinner mycket bra.

3. STÅL ÄR BULLRIGT
Nix, det är det inte. I själva verket är en 
byggnad som byggts med tunna stålreglar  

FYRA MYTER 
OM STÅL I VÄGGARNA
HÄR FÖLJER NÅGRA PÅSTÅENDEN SOM OFTA HÖRS FRÅN DE SOM FÖRESPRÅKAR TRÄ- FRAMFÖR  
STÅLREGLAR. VI HAR LÅTIT STÅLEXPERTERNA PÅ LINDAB SVARA FÖR ATT SE VAD SOM STÄMMER:

i väggarna tystare än om väggarna varit gjorda 
av trä eller betong. Detta har varit känt för 
gipsskivetillverkarna i många år och det är 
också anledningen till att de flesta skiljeväggar 
är tillverkade av tunt stål och gipsskivor i dag. 
Med hjälp av tunt stål i en yttervägg är det 
möjligt att bygga hus i närheten av starkt 
trafikerade områden med högsta inomhus-
komfort, förutsatt att du väljer ljuddämpande 
fönster, dörrar osv. Okej, att kapa en stålprofil 
låter mer än att kapa en träregel.

4. STÅL ÄR SVÅRT ATT SKÄRA PÅ PLATS
Ja, det bör du undvika, och det kan du göra 
genom att använda en designmjukvara, som 
inte bara ger en bra 3D-vy åt dina projekt, 
utan också en kaplista och montageritningar 
för installationen. Det innebär att du kan rita 
och designa ditt projekt med all elektronisk 
information oförstörd hela vägen till rullform-
ningen. Det ger dig en riktig vad-du-ser-är-
vad-du-får-upplevelse. Med precision  
i kapningen av stålprofilerna, i kombination 
med förpackningsinstruktioner och ritningar 
för monteringen så är detta framtiden.  
Ingen egen kapning, med andra ord! 

VEM VINNER:  KAKEL FIBO
Vattentätt 
Kostnadseffektiv montering 
Smutsiga/missfärgade fogar 
Miljövänligt material 
Hygieniskt 
Lätt att kapa/montera 

SÄTT IGÅNG!
Vill du också börja montera våtrumsväggar 
på halva tiden så kan du börja med att 
kontakta oss. Vi ser till att du får en  
bra utbildning. Fibo kommer från skiv-
specialisten BOA och du är välkommen 
att utnyttja deras byggstarthjälp och  
att kolla in monteringsfilmerna på  
www.boandren.se

18 . . 19

WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 3. 2017

WOODY BYGGHANDEL
PROFFSGUIDEN nr 3. 2017



Nu har BOA (Bo Andrén AB) letat bygg-
skivor över världen i 75 år och givetvis lärt 
sig sig en hel del om konsten att välja rätt 
skiva till rätt byggjobb. På BOA drivs man 
av att lära fler byggare att välja rätt skiva 
till rätt moment och på så vis spara kost-
nader, miljö och arbete. Därför driver 
man också sedan många år sin egen skiv-
skola, med det fyndiga namnet BOA 
Constructor. 

ETT JÄTTESORTIMENT
Idag erbjuder BOA ett jättesortiment av 
byggskivor i olika format och ytskikt.
 Nu huserar man dessutom i ett gigan-
tiskt logistikcenter utanför Stockholm, 
varifrån man servar bygghandlare över 
hela landet med skivor i optimalt plane-
rade leveranser. Det är en imponerande 
avancerad och effektiv anläggning. 

HISTORIEN
BAKOM

BOA

SCHYSSTA  
SKIVOR  
TILL BYGGET… 
I 75 ÅR!

GIFTFRITT OCH HÄLSOSAMT
Ambitionen är mycket hög även när det 
kommer till hållbarhetsarbetet. Givetvis  
är hela verksamheten miljöcertifierad, 
likaså har man spårbarhetscertifierat sina 
produkter. På BOA vet man alltså varifrån 
allt material kommer och kan vara säker 
på att det inte är från illegalt skogsbruk. 
Dessutom är majoriteten av produkterna 
registrerade i BASTA. Ett giftfritt,  
hälsosamt och hållbart byggande kräver  

schyssta skivor, som de säger. Lika hög är 
ambitionen när det gäller kvalitet. Alla 
BOAs produkter är CE-märkta och före-
taget är dessutom kvalitetscertifierat enligt 
ISO.
 BOA, ägs och drivs alltjämt av familjen 
Andrén. Verksamheten har vuxit stadigt 
och nu är försäljningen uppe i 550 miljoner 
årligen när man räknar in bolagen i övriga 
Norden och Baltikum.

SKRIV UT DIN KÖRJOURNAL!
Till dig som för elektronisk körjournal på din transportbil. Följ ett gott råd:  
skriv ut månadsbladen från din körjournal, så att du alltid är förberedd om  
Skatteverket kommer på besök. Kontrollen går betydligt snabbare då. För du  
vet väl att du måste kunna bevisa att du bara använder bilen ”i ringa omfattning” 
för att slippa förmånsbeskattning. ”Ringa omfattning” betyder högst tio gånger 
per år och max 100 mil totalt.

Men faktum är att husen har förändrats 
ganska lite de senaste 300 åren, och nog är 
det ganska fantastiskt att de enkla gamla 
träkonstruktionerna fortfarande står där. 
Hemligheten stavas Bosse Djurstedt.
 
TIDSTYPISKA MATERIAL
Bosse är timmerman och den som de 
senaste åren, med stor omsorg och djupt 
kunnande, reparerat och restaurerat de 
gamla kulturbyggnaderna tillbaka till nära 
nyskick.   
 –Jag började arbeta för min far som 
16-åring och fick lära mig hantverket från 
grunden och det kommer väl till pass när 
man jobbar med gamla hus, säger Bosse 
som nu har ett år kvar till pension.
 När det gäller K-märkta timmerbyggnader 
som de gamla båtmansstugorna kan man 
inte arbeta med vilka moderna metoder 
som helst. Kalmars Länsmuseum övervakar 
och dokumenterar allt i renoveringsobjektet 
och Bosse måste därför i möjligaste mån 
hålla sig till tidstypiska material och 
metoder.
 –I vanliga fall handlar jag nästan  
allt material på Woody Carlenskogs  

i Vimmerby. De är bra och trevliga och 
har ett stort sortiment, men tyvärr har de 
inte ohyvlat furutimmer i de dimensioner 
som jag behöver här, skrattar Bosse.
 
HUR MAN ANGRIPER RÖTANGREPP
Båtmansstugorna är byggda med ligg-
timmer på blockstensgrund och med  
tiden har syllarna och bjälklagen blivit 
angripna av röta.
 –Eftersom husen har murad skorsten 
kan man inte hissa upp dem med dom-
kraft, då skulle murstocken spricka.  
Man får helt enkelt ta stock för stock  
och hitta lösningar för att byta ut det  
som är ruttet. Det finns ingen universal-
lösning, berättar Bosse.
 
FANTASTISK HANTVERKSSKICKLIGHET
Inredningsmässigt är stugorna också 
någorlunda intakta, även om kallvatten 
och el drogs in någon gång i början av 
förra seklet.
 –När jag renoverar den platsbyggda köks-
inredningen försöker jag främst laga det som 
redan finns, men ibland måste jag köpa nytt. 
Pärlspont, slätspont och spik köper jag på 

Woody, men om det är spik som syns  
försöker jag räta ut den gamla smidda 
spiken och återanvända den. Går inte det, 
så får jag köpa gammal smidd spik på 
någon byggnadsvårdsbutik, säger Bosse.
 Trots att Bosse är specialist på gamla 
trähus slutar han aldrig att förundras  
över hantverksskickligheten.
 –Tänk att de kunde bygga så bra, helt  
utan elverktyg och moderna byggmaterial. 
Att handbila fram virket direkt ur stockarna, 
det är drygt jobb det, säger Bosse.
 
INGA GENVÄGAR
Men Bosse tar inga genvägar han heller,  
så han hinner bara renovera ett av husen 
per år vid sidan av sina andra uppdrag. 
När han är klar med det här huset är det 
bara ett kvar.
 –Ja, egentligen blir jag ju pensionär nästa 
år, men jag tänkte klara av det sista också 
innan jag lägger hammaren på hyllan. Nästa 
gång de ska renoveras får någon annan göra 
det, säger Bosse och skrattar igen.
 Efter Bosses grundliga arbete kan man 
gott tänka sig att de vackra båtmans- 
stugorna kan stå där i 300 år till.

De gamla båtmansstugorna i Västervik uppfördes redan på 1700-talet som bostäder åt Kungliga Flottans 
besättningsmän. Idag fungerar de som charmiga vandrarhem, något som förmodligen skulle vara svårt 
att förklara för de fattiga men barnrika sjömansfamiljerna som fick tränga ihop sig i de små husen.

BÅTMANSSTUGORNA
FÅR NYTT LIV MED GAMMALDAGS HANTVERK

Bild: Sniper Zeta
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MONTERA FLER TAKFÖNSTER

– Jag arbetade tidigare som snickare innan 
jag kom till VELUX och förstår om man 
tvekar eller känner sig osäker när man ska 
montera ett takfönster. Många har kanske 
dåliga erfarenheter av det också. Tidigare 
var det här mycket krångligare när fler 
yrkesgrupper var inblandade: snickare, 
plåtslagare och målare.

KOMPLETT SYSTEM
– Allt detta förändrades i och med att 
VELUX introducerade det kompletta 
takfönster-systemet 1990. Det inkluderar 
allt för montaget: takfönster, intäcknings-
plåt, takfönsterkrage, smyginklädnad, 
diffspärr m m. Plötsligt kan en och samma 
person utföra hela jobbet själv.   
 – Idag kan alla hantverkare vara med  
på vår heldagsutbildning om takfönster-
montage. Den inkluderar även ett praktiskt 
provmontage och man får en hel del smarta 
tips och trick. Kursen minskar skepsisen 
mot takfönstermontage. Här är det alltid en 
öppen atmosfär där alla frågor är tillåtna. 
Vi lyfter fram varandras erfarenheter, 
tankar och idéer. Det är mycket positivt 
och uppskattat. Det är säkert därför kursen 
är så populär. Vi utbildar flera hundra hant-
verkare varje år, både i Helsingborg och i 
Stockholm.

EGEN KONTAKTPERSON
Efter kursen får alla en kontaktperson hos 
VELUX som man alltid kan kontakta vid 
behov. Ingen blir lämnad i sticket med ett 
problem eller en fråga. I vissa fall kan 
VELUX t o m komma ut på plats om det 

uppstår några frågor. VELUX har också 
tydliga och lättförståeliga monterings-
anvisningar för alla taktyper i Sverige. 
Följer man dem så ingår också en montage-
garanti på 10 år - ett mycket starkt försälj-
ningsargument för dig som byggare. 
 – Vi har också tagit fram en handbok 
för hantverkare, en faktaspäckad bok för 
mer erfarna montörer. Den inkluderar 
även beskrivningar av mer udda projekt 
och montage.

CERTIFIERAD MONTÖR
– Vi välkomnar också fler att bli certifie-
rade VELUX-montörer. Det blir man 
efter att ha genomfört både vår grundkurs 
och den uppföljande halvdagskursen. 
Efter det följer vi även med ut på ett 
provmontage. 
 En stor fördel med att vara certifierad 
montör är att man kommer upp på vår 
rekommendationslista. När vi får förfråg-
ningar direkt från slutkunder, så skickar vi 
tillbaka en lista på certifierade montörer i 

deras närhet som då får presentera en 
offert för kunderna.
 VELUX är ett internationellt företag 
med ursprung här i Norden. Deras pro-
dukter är anpassade till våra förhållanden, 
även vår svenska byggnadsstil. Man har  
en egen testanläggning där man utsätter 
både fönster och tillbehör för extrema 
förhållanden med vind och regn.  
Varenda liten detalj testas innan den 
lanseras. Det är också därför man vågar 
garantera ett lyckat resultat, så länge man 
följer deras monteringsanvisningar.

STOR POTENTIAL
Lars ser en fortsatt stor potential för tak-
fönster i Sverige. Här finns massor av hus 
med potentiell boyta på vinden, om man 
bara släppte in lite mer dagsljus. En väx-
ande marknad är också äldre installationer 
som nu behöver bytas ut, enligt Lars.
 – Montering av takfönster skiljer sig en 
hel del mellan olika länder och marknader. 
I Danmark monterar man fler än i Sverige, 
och här är det vanligare i söder än i norr, 
trots att snömängden inte behöver vara 
något problem. I norr behöver man ju 
verkligen mer ljus på vinterhalvåret. 

DET ÄR ALLMÄNT KÄNT VID DET HÄR LAGET ATT NATURLIGT LJUS FÅR OSS MÄNNISKOR ATT MÅ BRA. VI SOM 
BOR HÄR UPPE I NORDEN BEHÖVER TA TILLVARA PÅ ALLT LJUS VI KAN FÅ, SÄRSKILT UNDER VINTERHALVÅRET. 
TAKFÖNSTER ÄR ETT UTOMORDENTLIGT SÄTT ATT SLÄPPA IN LJUSET PÅ, ÄNDÅ ÄR DET MÅNGA BYGGARE SOM 
TVEKAR INFÖR ATT MONTERA DET. BEROR DET PÅ OVANA ELLER RÄDSLA FÖR ATT DET INTE SKA BLI RIKTIGT 
TÄTT? VI HAR FRÅGAT SPECIALISTEN PÅ TAKFÖNSTER, LARS SCHÖNSTRÖM PÅ VELUX SVENSKA AB.

TVEKAR DU FORTFARANDE?
Känner du dig fortfarande osäker på det här med 
takfönster? Så här blir du av med din tveksamhet:
• Anmäl dig till VELUX endagskurs i Helsingborg  
 eller Stockholm. Gör det via velux.se
• Kontakta VELUX kundsupport på telefon  
 042-20 83 80. Där ger duktig och erfaren  
 personal dig kompetenta råd i alla lägen.

• Ladda ner Hantverkarhandboken på velux.se 

Bilder: VELUX22 .
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Är verkligen moderna 3-glasfönster bättre 
än nya 2-glasfönster ur energisynpunkt?  
Det raka svaret på den frågan är: Ja! Det är 
nu bevisat i ett omfattande test som Svensk 
Planglasförening låtit göra på uppdrag av 
Elitfönster. I det testet utsatte man ett 
3-glasfönster och ett 2-glasfönster med 
liknande energivärden (U-värde och sol-
värmeenergi) för stora temperaturskillnader 
och kraftig vind. Resultatet visade tydligt att 
2-glasrutans U-värde försämrades när 
temperaturen sjönk till nordiska vinterni-
våer. 3-glasrutans isolerande effekt föränd-
rades däremot bara marginellt. Den hade ett 
stabilare U-värde vid varierande temperatur- 

NU ÄR DET BEVISAT

skillnader och vindstyrkor. Det betyder 
att man måste öka uppvärmningen mer 
om man har 2-glasfönster än om man har 
3-glasfönster. När det blir riktigt kallt har 
man inte heller någon större nytta av 
solvärmeenergin, varför ett bibehållet 
U-värde blir ännu viktigare.

INSTALLERA STÖRRE FÖNSTER
Utvecklingen av de nya energieffektiva 
isolerrutorna med ädelgas i spalterna och 
belagda glas, har idag gjort det möjligt att 
installera större fönsterpartier och ändå 
bibehålla ett högt isoleringsvärde.

Värmeisoleringen i treglasrutan håller sig 
stabil även när temperaturen ute sjunker.

BÄTTRE ÄN 2!
 3 ÄR

Det finns flera sätt att göra fönstren mer 
barnsäkra, t ex med barnsäkra vädrings-
beslag eller med en barnspärr (standard  
i SP Fönsters inåtgående sortiment)  
i handtaget. Annars är förstås karmfasta 
fönster som inte går att öppna de absolut 
säkraste. En annan åtgärd är också person-
säkra glas för fönster och fönsterdörrar 
som går ända ner till golvet. Det är ett  
glas man inte skär sig på om det skulle  
gå sönder, t ex vid vilda fester (också 
standard hos SP Fönster).

När det gäller solskydd är det minsann inte 
lätt att hitta ett som förenar både effektivitet 
och estetik. Men nu har det kommit en 
lösning som till och med arkitekterna gillar. 
Den heter Nordan Screen och är en inte-
grerad del av fönstret. Den levereras färdig-
monterad på fönstret från fabrik.

SNYGGT ÄVEN INIFRÅN
Resultatet är ett diskret och snyggt solskydd 
som blir en designad del av fönstret och 
fasaden. Och det är lika vackert inifrån som 
utifrån. Det är semitransparent och skärmar 
av värmen men släpper in dagsljuset. 

QR-KOD PÅ 
ALLA ELITFÖNSTER
Från och med april 2017 har alla Elitfönster 
en unik QR-kod på CE-etiketten.  
Genom att scanna QR-koden kommer  
du direkt till prestandadeklarationen för  
just det fönstret. Etiketterna sitter oftast  
på insidan av fönsterkarmen. De flesta  
har även en separat P-märkning med  
produktidentifikation och certifikat.

FÖNSTRET SOM  
TJUVEN HATAR!
Vill du göra det riktigt svårt för tjuven så  
ska du välja ett 3-glasfönster med kraftiga 
beslag, inbrottssäkra gångjärn och säkerhets-
spanjoletter. Det är standard på SP Fönsters 
utåtgående fönster. Glasen är dessutom 
alltid limmande och kan fås som inbrotts-
förseglade så att de inte kan lyftas ur bågen 
så lätt. Ännu säkrare blir det om du väljer 
laminerat fönsterglas som är svårt att krossa. 
Har du dessutom låsbara handtag så gör du 
det svårt för tjuven att ta ut dina saker om 
han ändå har lyckats ta sig in.

BARN- (OCH VUXEN-) 
SÄKRA FÖNSTER

VARNING! 
VILLAINBROTTEN ÖKAR!
Villainbrotten har ökat kraftigt  
under de senaste decennierna, främst 
beroende på de organiserade ligor som 
etablerat sig i landet. Grannsamverkan 
och larmdekaler verkar inte ha någon 
avskräckande effekt på dem. Totalt är  
vi nu uppe i över 20.000 bostadsinbrott 
årligen, och de flesta tjuvarna tar sig in 
fönstervägen, via balkong- eller altan-
dörren. Polisens bästa tips är att sätta lås 
på sina fönster och fönsterdörrar, rensa 
bort buskar runt huset och installera 
lampor med rörelsedetektorer.

Solskyddet kan styras manuellt eller auto-
matiskt via ljussensorer och vindmätare, 
om man så önskar. Nordan Screen är  
en lösning som passar särskilt bra på 
moderna hus med stora fönsterpartier. 

ARKITEKTERNAS 
FAVORITSOLSKYDD
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Årligen sker över 30.000 arbetsplatsolyckor 
som leder till sjukskrivning här i Sverige. 
Det är dessvärre en siffra som dessutom 
stiger för varje år. Beror det på slarv, dålig 
kunskap eller att det allmänna tempot 
skruvats upp på byggena? Det kan man 
bara spekulera i, men enligt en ny rapport 
om olyckor i byggbranschen är fallolyckor 
vanligast (24%) och därefter olyckor med 
maskiner och verktyg (22%). Fallolyckor är 
allvarligast och hela 47% av fallen leder till 
medicinsk invaliditet. Det har också visat 
sig att äldre (56-64 år) är överrepresente-
rade i just den gruppen. Så man kan inte 
nog understryka hur viktigt det är att ha 
bra skyddsutrustning på sig och att skapa 

en säker arbetsmiljö när man jobbar på 
höga höjder. För olyckor med maskiner  
är det tvärtom. Där är det fler yngre  
(16-24 år) som skadar sig.  
 Kan det bero på ovana eller slarv, tro?
Det är givetvis arbetsgivarens ansvar att 
förebygga olyckor så långt det går på en 
arbetsplats. Mycket kan man göra genom 
att förekomma skador och begränsa  
riskerna redan på planeringsstadiet.  
Men allt kan inte förutses. Som alltid är 
sunt förnuft och försiktighet de bästa 
egenskaperna för att undvika olyckor.  
Det kan t ex handla om tillräckligt ljus, 
fria passager utan sladdar och skräp  
i vägen.               Källa: Arbetsmiljöverket

FLER ÄLDRE BYGGARE FALLER!

OLYCKOR 
PÅ JOBBET

Det här med damm på bygget har två 
sidor. Det ena handlar om att begränsa 
spridningen så mycket att kunderna inte 
blir ledsna. Det andra är något mycket 
viktigare - din egen hälsa! Det är faktiskt så 
att det dör flera byggare varje år p g a bygg-
damm och givetvis blir långt fler sjuka och 
dåliga av dammet. Värst är förstås rivnings-
arbeten och betongdamm, men även slip-
damm är farligt. Bästa skyddet är som alltid 
att gå till källan och t ex använda dammsu-
gare på maskinerna, men personlig skydds-
utrustning är förstås ett måste också när det 
handlar om dammiga arbeten.

JOBBA  
DAMMFRITT!

VARNING!  
DE FARLIGASTE DAMMJOBBEN.
• Slipning och borrning

• Blanda cement och bruk

• Fasadputsning

• Grushantering

VINN KAMPEN  
MOT BYGGDAMMET!
1. Plasta in arbetsplatsen. Det finns   
 mycket effektiva och smidiga system  
 för detta numera.

2. Sätt dammsugare på maskinerna.

3. Använd luftrenare på jobbet. 
 Värst är det damm som inte syns.

4. Dammsug din arbetsplats regelbundet,  
 gärna med en robotdammsugare.

5. Glöm inte skyddsmasken!

STÄNG IN DAMMET!
Cover heter ett smidigt och enkelt system 
för att begränsa dammet till enbart arbets-
platsen. Med det plastar du lätt in det rum 
eller den del av rummet där du jobbar.  
Du monterar snabbt upp täckplasten med 
aluminiumstöttor och tätningslister.  
Du går själv ut och in genom smidiga 
blixtlåsdörrar. Och för att inte klampa runt 
och skapa dammiga fotsteg i hela huset 
använder du en s k klibbmatta. Garanterat 
uppskattat av kunderna.

• Använd skyddsutrustning
• Säkra miljön på höga höjder

• Var extra försiktig vid regn och snö
• Stressa inte upp dig!
• Kolla arbetsmiljön med jämna  
 mellanrum

• Rapportera risker
• Ordna en bra belysning

• Håll transportvägarna öppna
• Gör en sak i taget

MINSKA OLYCKSRISKEN:

Efter två års hårt arbete tillsammans med 
både skivtillverkare och hantverkare lanserar 
Gunnebo Fastening nu ett helt nytt skruv-
koncept, med 29 nya skruvar för alla typer  
av skivor och skivkombinationer.  Här finns 
bland annat golvspånskruv för stålbjälklag, 
hårdgipsskruv för väggar med inbrottsplåtar 
och fibercementskruv.

Skruvad 
Satsning 
från Gunnebo

LÅT ROBOTEN GÖRA JOBBET
En vanlig robotdammsugare skulle förmod-
ligen inte bli långlivad på en byggarbets-
plats. Därför har Makita nu tagit fram en 
avancerad variant som klarar tuffare tag, 
utvecklad för t ex gym, stora kontorsytor, 
sporthallar, tennishallar, lager, butiker m m. 
Den har två uppsamlare (fint resp. grovt 
damm) på totalt 2,5 liter. Man kan program-
mera den till att dammsuga enligt ett syste-
matiskt mönster eller helt slumpmässigt och 
den har en batterikapacitet för en yta på 
upp till 500 m2. Drifttiden är ca 200 min när 
den körs på 5,0 ah batterier. Kanske något 
för dig?
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LYXIGT BRED VÄGGPANEL
Södra har lanserat en ny exklusiv panel som 
är 195mm bred. Den är dessutom perfekt 
täckmålad i fabrik med ett jämnt och exakt 
lager där ändå trästrukturen kan anas under 
färgen. Ännu mer exklusiv blir den av den 
dolda monteringen och att den levereras 
nedtorkad till ca 10%. 

Trioplast gör om layouten på sina välkända kvalitetssäckar 
så att det blir lättare för dig att välja rätt. K1 Basic, med 
grön text, är den klassiska svarta säcken för trädgårdsar-
bete och städning. K2 Premium, med gul text, tål lite mer 
och klarar grova kvistar och grenar, garagestädning och 
renoveringsarbete. K3 Proffs har blå text och är säcken 
för de allra tuffaste jobben inom bygg och industri.

Cascos Målarfog har tidigare funnits i 300 ml 
patron, men kommer nu även i en smidig tub på 
200 ml som kan användas utan pistol. Storebror 
kommer dock finnas kvar även i fortsättningen.  

Nu kan du köpa Gunnebo Fastenings 
specialskruvar för fixering av just betong-
pannor i bygghandeln. Det handlar dels 
om en takpanneskruv, dels en nock- 
panneskruv. Båda är tillverkade i rostfri 
A2-klass och har en livslängd som  
motsvarar takpannorna, minst!  
Takpanneskruven är 75 mm och har ett 
koniskt huvud. Den har också en spets 
som gör att bärläkten inte spricker.  
Skruven för nockpannorna har dessutom 
en tätning under huvudet eftersom den 
inte alltid täcks av någon annan panna.

Nu kommer Sikas populära universallim 
och fogmassa Sikaflex-11FC+ i en 
ny lättanvänd trycktub. Den nya 
förpackningen gör limmet mycket 
lätt att applicera på nästan alla 
underlag, både inom- och 
utomhus. Trycktuben är färdig 
att användas direkt och du 
slipper att använda pistol. 

Nya Peltor WS Alert XPI ger dig effektivt bullerskydd, samtidigt som den 
senaste Bluetooth-tekniken, MultiPoint, låter dig ansluta en eller två smart-
phones. Den nya mjukvaran gör att du kan prata i telefon med perfekt ljud 
även i bullriga miljöer, medan funktionen Push-To-Listen gör att du själv  
kan välja när du vill höra vad som händer omkring dig. De nya kåporna  
har också fått tre gånger längre batteritid än tidigare.

Nya skyddsglasögonen från 3M med Scotchgard 
Anti-Fog-beläggning ger dig perfekt imfri sikt även 
i fuktiga och dimmiga miljöer. Beläggningen för att de små 
vattendropparna sprids ut till en jämn, transparent film som du 
inte märker. Dessutom är de extra reptåliga, sitter perfekt och 
har en snygg design. De gör att du ser bra ut, helt enkelt. 

NYHETER

SE BRA UT I 
ALLA VÄDER

FÖR OLJUD
Välljud istället

Dubbelhölstret från Hultafors gör att du alltid har rätt kniv för 
jobbet. Hölstret fästs snabbt och säkert på knappen på yrkesklä-
derna eller i bältet och har plats för både hantverkarkniven 
HVK och den ergonomiska universalkniven URA.

Vassa 
    LÖSNINGAR

NYHETER
Två skruvade

LÄTT ATT VÄLJA RÄTT SÄCK

GRATTIS MÅLARFOG, 
DU HAR FÅTT 
EN LILLEBROR!

Med Nobex ställbara vinkelhakar och vinkel-
mätare kan du vara säker på att alltid få exakt 
rätt vinkel – även om den inte är rät!

Alltid i rätt vinkel

Snabbare  
än en pistol

från pdf
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HÅLL TUMMARNA ...

... ELLER FÖRSÄKRA DIG! 

Hoppsan!  
Är jag  

försäkrad mot  
klavertramp, tro?

SOM BYGGARE ANSVARAR DU FÖR SKADOR SOM INTRÄFFAR I DIN BYGGVERKSAMHET. DET KAN T EX 
HANDLA OM SKADOR PÅ SJÄLVA ENTREPRENADEN/BYGGARBETENA ELLER DEN UTRUSTNING OCH DE 
VERKTYG DU ANVÄNDER SOM ORSAKAS AV OLYCKSHÄNDELSER, FEL, SABOTAGE, STÖLDER, BRAND  
M M. DET KAN OCKSÅ HANDLA OM SKADOR SOM DU SJÄLV ELLER DINA ANSTÄLLDA ELLER PERSONER 
DU ANLITAT I ANSLUTNING TILL BYGGVERKSAMHETEN ORSAKAR, T EX PÅ EGENDOM SOM TILLHÖR DIN 
KUND OCH SOM DU HAR HAND OM ELLER PÅ NÅGON ANNANS EGENDOM ELLER PERSONSKADOR. 

1. Diskutera med ditt försäkringsbolag vad 
du behöver för försäkringar i din verk-
samhet, och vilka försäkringsbelopp som 
kan vara lämpliga. Kontakta något annat 
försäkringsbolag om du inte får den hjälp 
du behöver.

2. Om du planerar att ta på dig större 
uppdrag än du brukar göra eller en annan 
typ av uppdrag, kolla upp med försäk-
ringsbolaget - innan du lämnar din offert 
- att du har ett tillräckligt försäkrings-
skydd för uppdraget. 

3. Behöver du teckna en ny försäkring 
eller en tilläggsförsäkring för att du ska 
kunna ta ett visst arbete? Glöm inte att ta 
med kostnaden för extra försäkringspre-
mie när du räknar på arbetet!

4. Standardvillkoren AB 04, ABT 06 
(allmänna bestämmelser för utförande- 
respektive totalentreprenad), ABS 09 
(allmänna bestämmelser för småhus- 
entreprenader för konsumenter) samt 
Hantverkarformuläret 09 innehåller  
krav på vilka försäkringar du som byggare 
är skyldig att ha. Där ställs också krav på 
vilka försäkringsbelopp försäkringarna 
ska omfatta och storleken på självrisk. 
Om ditt kontrakt innehåller hänvisning 
till dessa standardvillkor så glöm inte att 
kontrollera att dina befintliga försäkringar 
uppfyller kraven.

5. Om det inträffar en skada, anmäl den till 
försäkringsbolaget så snart som möjligt. 
Om din kund kontaktar dig angående en 
skada i anslutning till arbete du har utfört 

– tänk försäkring och anmäl till försäkrings-
bolaget! Det är lätt att missa att skador som 
orsakas av fel i arbetena (t.ex. en skada på 
ett golv till följd av vattenläckage på grund 
av ett felaktigt monterat fönster) faktiskt 
kan vara täckta av försäkringen. Bättre att 
anmäla en gång för mycket.

FEM SAKER ATT TÄNKA PÅ VAD GÄLLER DIN FÖRSÄKRING:

Skador kan bli kostsamma. För att be-
gränsa kostnaden och den ekonomiska 
exponeringen för det fall en skada skulle 
inträffa är det viktigt att ha bra försäk-
ringar. Vid entreprenader är det huvud-
sakligen två typer av försäkringar man 
brukar prata om, nämligen allriskförsäk-
ring och ansvarsförsäkring. 

Allriskförsäkringen täcker skador på 
själva entreprenaden/arbetena som  
inträffar under tiden arbetena utförs  
och en viss tid därefter. Tanken är att 
försäkringsskyddet ska ha en sådan  
omfattning att det ska täcka kostnaden 
för en återanskaffning av entreprenaden/
arbetena, i det fall arbetena av någon 

anledning blivit helt förstörda, t ex  
av brand. Ansvarsförsäkringen täcker  
skador som du eller dina anställda  
orsakar på annans egendom eller  
personskador genom vårdslöshet.  
Ansvarsförsäkringen kan också  
omfatta skador på miljön.
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B PORTO BETALTAvsändare: Woody Bygghandel AB, Box 1183, 251 11 Helsingborg 

Ju tidigare vi får träffa dig inför ditt nästa 
byggprojekt, desto mer nytta kan vi göra i det.  
Då kan vi inte bara ta fram en riktigt effektiv 
leveransplan. Vi kan också rekommendera dig 

alternativa produkter, material och metoder som 
kan spara tid och pengar. Det är vad våra Bygg-
rådgivare och Byggcoacher är specialister på.
Välkommen in till oss!

BOKA ETT 
STARTMÖTE
SÅ FÅR VI DITT NÄSTA BYGGE ATT SNURRA

WWW.WOODY.SE


