FAQ / Ofte stilte spørsmål
-

Hva er spesielt med Marnar Bruk | Royal?
Vi bruker materialer av furu som først er vanlig trykkimpregnert (CU) for så å bli kokt i en
linoljebasert løsning. Dette gir et stabilt materiale med lang levetid og kan leveres med 6
forskjellige farger.

-

Hvor kan vi få bestilt Marnar Bruk | Royal?
Det får du hos de fleste byggevareforhandlerne. Hvis de ikke har det på lager så kan de bestille det
for deg.

-

Er Marnar Bruk | Royal vedlikeholdsfritt?
Vi kaller det vedlikeholds vennlig. Det er kun kosmetisk oppfrisking som behøves, i tillegg til
generell husvask.

-

Er det dyrere enn andre materialer?
Det er noe dyrere i innkjøp enn f.eks. grunnet eller vanlig impregnert, men husk at Marnar Bruk |
Royal er ferdig på vegg. Du slipper da kostnader ved å male/beise. Da blir det et lønnsomt valg.
I forhold til andre typer behandling som Accoya, Superwood, Kebony, kompositt m.m. så er Royal
atskillig rimeligere.

-

Hvor lenge holder fargen?
Vær og vind er med på å påvirke dette men en kledning kan holde på fargen opp til 15-20 år.
Terrasse krever hyppigere oppfrisking.
Vi har også RO.0. Værgrå som er uten fargepigment og som vil gråne naturlig.

-

Hvordan blir fargespillet?
Marnar Bruk | Royal har transparente farger hvor trestrukturen skal komme til syne. Det kan
derfor være ulik farge fra et bord til et annet, noe som gir et fint spill på fasaden eller terrassen.
Skal du ha noe som er mer dekkende så bør du vurdere et malt produkt.

-

Hvilke festemidler bør en bruke?
Om du vil bruke spiker eller skruer er opp til deg men vi anbefaler A2 rustfrie eller A4 syrefaste
festemidler.

-

Det er kommet kvae/harpiks på kledningen. Hvite og brune kvister. Er det normalt?
Harpiks er en naturlig del av treet, men er en viktig faktor på kvaliteten og levetiden av
materialene. Harpiksutslag kan forekomme i perioder, men vil som regel forsvinne igjen. Været vil
ha stor innvirkning på dette. Alternativt må dette skrapes bort.

-

Hva er levetiden på Marnar Bruk | Royal?
Teknisk levetid er 60år. Ref vår EPD.

-

Er det et miljøvennlig produkt?
Marnar Bruk | Royal er et godkjent ECO product. Det er den eneste metoden som vurderer
byggevarens faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD).
ECOprodukt er sidestilt med Svane i Breeam NOR prosjekter (Sertifisering av bærekraftige bygg).

-

Hvor kommer råstoffet i fra?
Råstoffet kommer fra vårt eget sagbruk Byglandsfjord Sag eller andre PEFC godkjente
leverandører i Norge og Sverige. Marnar Bruk AS er 100% PEFC sertifisert.

-

Må kappflatene behandles?
Vi anbefaler at du smører kappflatene med royalolje eller tilsvarende for å hindre vanninntrenging
i treet og bevare det kosmetiske uttrykket. Dette kan du bestille sammen med materialene.

