Hva du kan forvente av
Marnar Bruk Royal

Royalimpregnert tre er et vakkert og stabilt trevirke av furu med
lang levetid. Royalimpregnert tre er mer miljøvennlig og krever
mindre vedlikehold enn annet impregnert trevirke.

Redusert vedlikehold
Royalimpregnert tre trenger også vedlikehold, men langt sjeldnere enn materialer
som er ubehandlet eller trykkimpregnert.
Treet er svært stabilt slik at man begrenser
krymping og sprekkdannelser. Det er også
motstandsdyktig mot fukt, råte og angrep
av sopp. Til vedlikehold anbefaler vi å bruke
Royalolje fra Marnar Bruk, men man kan
også bruke vanlig oljebeis eller maling hvis
man ønsker å bytte farge på fasaden.
Bare det ytterste laget på Royalimpregnert
tre vil over tid bli bleket av vær og vind.
Vedlikeholdet vil derfor i hovedsak bestå
i å friske opp fargen. Hvor ofte dette må
gjøres avhenger av klima og hva materialene
brukes til.
En brygge som er eksponert for både
bølgeskvulp, havis og stekende sol vil trenge
vedlikehold oftere enn en garasje som står
i skyggen i innlandet. Varme farger blekes
også raskere i sola enn kalde farger.

Fordeler med Marnar Bruk I Royal
• Kobberimpregneringen gir effektiv
beskyttelse mot insekter og råteangrep.
• Royal-prosessen forsegler alle 6 sider på
treet, og gir et formstabilt virke som er
mindre utsatt for sprekkdannelser.
• Produktene blir nedtørket til ca. 16-17 %
fuktighet, og leveres derfor klart til bruk.
• Royaloljen beskytter selve impregnerings
vesken i treet, og reduserer utlaking av
denne gjennom produktets levetid.
• Fargepigmentene blir «kokt» inn i treet
sammen med oljen, og beskytter dermed
treoverflaten mot nedbryting fra UV-stråler,
og gir en god fargestabilitet.
• Trevirkets struktur blir fremtredende,
da behandlingen er transparent og ikke
dekkende.
• Selv om fargepigmentene gradvis vil blekes
av været, vil det meste av oljen forbli inne
i treet og sikre at den tekniske kvaliteten
holder seg.
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Produktets begrensninger
Ved å velge Marnar Bruk Royal vil du få et
produkt som gir mange estetiske og kvalitetsmessige fordeler, men som med alt
levende materiale vil der også alltid være
utfordringer og begrensninger som vi
som leverandør må forholde oss til. I dette
avsnittet skal vi prøve å redegjøre for noe
av dette, samt hva du som kunde må være
oppmerksom på.
Trevirkets beskaffenhet påvirkes av mange
forhold så som vekststed, vær, vind, kvistmengde samt kvae og harpiksinnhold. Vi tilstreber å benytte det kvalitetsmessige beste
råstoffet, samtidig som vi må ta hensyn til
egne markedsmessige interesser og kundens interesse om å kjøpe et produkt som er
konkurransedyktig på pris.
Vi ber deg som kunde om på forhånd sette
deg inn i følgende konsekvenser før du velger Marnar Bruk Royal.
1. Royalbehandlingen vil ikke gi en homogen
farge på lik linje med f.eks. malt trevirke.
Det vil her kunne være tildes markante
fargenyanser innenfor samme fargespekter. Andelen kjerne/yteved, harpiks
innhold, solpåvirkning (sør og vestvendt
vegg mest utsatt) samt påvirkning fra
regn og vind vil kunne gi variasjon i farge.
2. Råstoffet til Royalimpregnert trevirke er
furu, og utsondring (utkok) av kvae og
harpiks vil kunne forekomme. Kvae og
harpiks er naturlige bestanddeler i treet, og et rikt innhold av dette tilsier at
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 aterialene er av god kvalitet. Estetisk vil
m
evt. utkok av dette gi hvite ringer/felter,
spesielt rundt kvister i treet. Dette er en
naturlig prosess hvor vi anbefaler å la naturen selv gjøre jobben med å nedbryte dette.
I de fleste tilfeller vil vær og vind sørge for
at disse hvite feltene krakelerer og forsvinner av seg selv i løpet av 1 -2 sesonger. Jo
mørkere fargen er, dess større blir varme
opptaket og høyere temperatur øker
muligheten for utkok (mest utsatt er sør og
vestvendte vegger, samt solrike terrasser).
3. Under fremstilling/produksjon av Marnar I
Royal blir oljen «kokt» inn i treet. Det er ulikt
hvor dypt denne oljen trekker inn i treet.
Fargepigmentene blir i hovedsak liggende
som et utvendig sjikt, og vil i enkelte tilfeller kunne svettes ut eller bli liggende på
utsiden av treet, noe som igjen kan føre til
at det sverter av og oppleves som at produktet ikke er riktig tørket. Spesielt er dette
gjeldende for høvlede produkter på varme
dager.
4. Ved valg av Royal upigmentert (RO.0) er
det ikke tilsatt noen fargepigmenter i oljen.
Dette gjør at solens UV-stråler bryter ned
fargen i treet og gir det et «værslitt/patinagrått» utrykk på lik linje med f.eks. malm
furu, Kebony og ubehandlet trevirke.
Skulle det likevel etter å ha vurdert royal
behandlingen og trevirkets egenskaper
være aktuelt for deg å reklamere på M
 arnar
Bruks leveranse, ber vi deg å følge våre
reklamasjonsprosedyrer. Se marnarbruk.no/
reklamasjon.
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