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Förord

Handboken har framtagits med hjälp av finansiering från
Formas (projektnummer 200-2007-1477), SABO, Skogsindustrierna, Sveriges Färgfabrikanters Förening, Målaremästarna samt SP Trätek.

TILLMAN – ”Tillståndsvärdering av målat trä utomhus –
en Manual” är en handbok som på ett enkelt sätt beskriver
metoder för beskrivning av målade ytors kondition. Målet
med arbetet har varit en lättanvänd manual med många,
lättförståeliga och entydiga bilder på olika nivåer av påverkan och nedbrytning av målat trä för lättare och mer
invändningsfria bedömningar.

Projektgruppen har bestått av Ove Forslund, Målerikonsult
& Partner, Johan Fröbel, Skogsindustrierna, Olof Holmer,
Sveff, Gösta Gustavsson, SABO, Per Samuelsson, Målaremästarna, Alf Karlsson, Affe i Södertälje och Jan Ekstedt,
Ekstedt Coating Technology och tidigare SP Trätek.

Målgruppen för manualen är aktörerna på färgområdet såväl
fastighetsförvaltare och driftspersonal som arkitekter, rådgivande konsulter, målarmästare, entreprenörer, färgindustrier, försäkringsbranschen och vanliga husägare. Dessa
skall på ett lättare och mer objektivt sätt kunna uttrycka
bedömningar av konditionen på målat trä i utomhusanvändning och på ett mer entydigt sätt kunna kommunicera
detta till andra aktörer.

För bildmaterialet har i huvudsak författarna stått. Ett speciellt tack går till Jotun A/S, Norge som låtit oss ta del av
sitt stora bildarkiv. Ur detta har vi fått använda ett stort
bildmaterial, för vilket författarna framför ett stort tack.
Ett stort tack riktas även till Dr. Finn Englund, SP Trätek, som gått igenom manuset och bidragit med värdefulla
kommentarer.

3

Inledning

för att beskriva andra målade träkonstruktioner och byggnadsdelar utomhus. Givetvis måste man då anpassa registreringen till vad som är möjligt och relevant, då man inte
kan slaviskt följa manualens blankett för objektsregistrering. I den följande texten förekommer ofta ordet ”fasad”,
som då ska tolkas i vidare mening att omfatta också andra
byggnadsdelar, vid behov.

Tillståndsanalys av utvändigt målat trä är ett väsentligt
inslag vid utarbetande av underhållsprogram respektive
underhållsinsatser för målat trä i utomhusanvändning.
Tillsammans med såväl teoretisk som praktisk kunskap är
erfarenhet av yttersta vikt för en riktig bedömning av tillstånd inför underhåll. Att kunna utföra tillståndsanalyser
av utvändigt målat trä utan alltför stort inslag av subjektiv
värdering från utvärderarens sida är synnerligen önskvärt
från såväl kunds som utförares synpunkt och minimerar
risker för framtida skiljaktigheter vad gäller faktiska förhållanden och i förlängningen eventuella rättsliga tvister.

Tillståndsanalys av utvändigt målat trä omfattar komplicerade frågeställningar inom flera olika fackområden.
För färg och lack finns för närvarande standarder för bedömning av intensitet, mängd och storlek för vanliga typer
av fel för t ex blåsbildning, sprickbildning, flagning och
kritning. Dessa standarder innehåller tyvärr i många fall
undermåliga, tecknade referensbilder som av användarna
ofta anses synnerligen svåra att använda.

Ofta förekommer skiljaktigheter mellan parter som har att
bedöma målade träytor, oftast beroende på avsaknad av
gemensamt ”språk”. Föreliggande projekt avser att fylla
denna brist.

Målaremästarna har tagit fram ett beskrivningssystem med
bildlikare för invändig målning, Referensytor. Marknaden
har länge ställt krav på att Referensytorna även skall innefatta utvändiga ytor.

Manualen TILLMAN är i första hand utformad som ett
verktyg för att beskriva målade träfasader. Det finns dock
ingenting som hindrar att man använder TILLMAN också

Påverkansfaktorer

med tiden kommer att brytas ner snabbare än en ljusare
kulör som inte uppnår lika höga yttemperaturer. Dessa
höga yttemperaturer kan dessutom medföra att kåda och
hartser blir mer lättflytande och kan tränga ut genom målningsfilmen. Å andra sidan kan en mörkare kulör innebära
snabbare torkning av träet efter en tids fuktigt väder och
därigenom ge en genomsnittligt torrare fasad över året.

En målad fasad utsätts för olika slag av påverkan under
sin brukstid, huvudsakligen regn (ibland upplagrad snö),
varierande luftfuktighet, UV-strålning, mekanisk påverkan,
kolonisering och påväxt av alger, mögelsvampar och rötsvampar samt insektsangrepp.
I vårt klimat har UV-strålningen och fuktförhållandena en
avgörande betydelse för den målade ytan. Med varierande
luftfuktighet och/eller påverkan av fritt vatten kommer trä
att svälla, krympa och formförändras. Dessa fuktrörelser kan
i sin tur ge sådana påfrestningar på en målningsfilm att den
med tiden spricker. En annan indirekt påverkan av fukten
är givetvis att den skapar mer eller mindre goda förutsättningar för biologisk påväxt av olika slag.

UV-strålningen verkar även nedbrytande på obehandlat
trä. Den gråa ytan som uppkommer på exponerat trä är ett
resultat av UV-strålningens nedbrytning av främst ligninet
i trä. Resultatet blir en grå luddig yta, olämplig som målningsunderlag.
Vid bedömning av klimatets påverkan på en målningsfilm
görs bedömning utifrån både det storskaliga klimatet och
det mer lokala klimatet.

Vid stark solbelysning kan en målad träfasad i mörka kulörer uppnå höga temperaturer. En svart fasad kan lätt uppnå
temperaturer på 60°C. Detta medför att målningsfilmen

Det s k mikroklimatet, d v s det klimat som gäller alldeles
vid målningsfilmen, har stor betydelse för uppkomsten av
olika skador på målningsfilmen. Vid ett och samma regionala klimat kommer mikroklimatet att väsentligen skilja
sig åt på syd-, ost- norr- respektive västvända fasader.
Skuggning, taköverhäng, närhet till mark och en rad andra
faktorer i utformningen gör också att olika delar av en viss
fasad får olika exponering för aktuella påverkansfaktorer.
Detta gör att det är viktigt att vid tillståndsvärdering ta
hänsyn till lokala variationer i klimatet och att registrera
detta.
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En målad träyta uppvisar så småningom olika symptom på
att den åldras. Vi kan uttrycka det så att påverkansfaktorer
leder till iakttagbara och mätbara effekter. I denna manual
ansluter vi oss till det vanligaste språkbruket och använder ordet symptom för olika slag av påverkan. I denna
manual ingår en symptomlista med tillhörande bildkatalog
som systematiskt går igenom effekter av betydelse. Vissa

av dessa effekter är i princip på väg att utvecklas redan
direkt efter färdigställandet av en fasad, även om det kan
dröja innan mätbara förändringar kan observeras. Andra
effekter visar sig först efter en lång tids exponering. Tidsförloppet styrs av påverkansfaktorernas styrka, men också
av ett antal materialspecifika parametrar som i något avseende beskriver materialens motståndskraft. Dit hör t ex
träkvaliteten, eventuell förbehandling eller annan kemisk
behandling samt färgsystemens väderbeständighet och
motståndskraft mot beväxning.

Allmänna principer för tillståndsvärdering

Bedömning av ytor utförs normalt med användning av
Svensk Standard SS-EN ISO 4628 Färg och lack med följande standarder:

Tillståndsvärdering är ett samlingsbegrepp på de aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra en kartläggning av tillståndet på en byggnads utvändiga träytor. En
tillståndsvärdering kan genomföras som underlag för underhåll eller vid ombyggnad eller som värdering inför en
försäljning.

Bedömning av nedbrytning av färgskikt – Allmänna principer, ISO 4628/1 (SS 18 42 01)
Bedömning av nedbrytning av färgskikt – Blåsbildning,
ISO 4628/2 (SS 18 42 02)
Bedömning av nedbrytning av färgskikt – Sprickbildning,
ISO 4628/4 (SS 18 42 04)

Detta kapitel beskriver TILLMANs fem centrala delar,
som tillsammans används som stöd för tillståndsvärderingar i praktiken.

Bedömning av nedbrytning av färgskikt – Flagning, ISO
4628/5 (SS 18 42 05)

• blankett för objektsbeskrivning,

Bedömning av nedbrytning av färgskikt – Kritning, ISO
4628/6 (SS 18 41 97)

• blankett för objektsregistrering,
• effektlista med beskrivning av tillståndsgrader,

Standarderna ger anvisningar hur ytors beskaffenhet kan
uttryckas i beskrivande termer och grader.

• bildkatalog med fotografisk beskrivning av tillståndsgrader

Kvantiteten av felen kan beskrivas i felens storlek, antal
(mängd) för lokala oregelbundenheter som sprickor, blåsor
etc. Vid beskrivning av likformiga förändringar används
begreppet intensitet, d v s grad av likformig förändring
över en stor del av ytan.

• checklista för kritiska konstruktionsdetaljer.
Fastighetsägare som önskar en enkel översikt över tillståndet på de utvändiga träytorna i sin fastighet, kan själv
genomföra en tillståndsvärdering efter en genomgång av
detta kapitel och med hjälp av tillhörande blanketter. Önskas en mer professionell tillståndsvärdering, bör den utföras av personer med gedigen fackkunskap, exempelvis
målarmästare eller målerikonsulter.

För likformiga förändringar i ett färg- eller lackskikts utseende (erosion, slitage, fiberresning, kritning och missfärgning) används följande gradering.

Värderingens omfattning
Resultatet från tillståndsvärderingen utgör underlaget för
det underhåll som bör utföras. Det är därför avgörande att
underlaget ger en rättvisande bild av det aktuella tillståndet och de allvarligaste åldringseffekterna på fastighetens
utvändiga träytor. Upplysningar om vilka slags behandlingar som är utförda, hur och när tidigare underhåll är
utfört, samt vilka geografiska och lokala omständigheter
som råder för fastigheten, är viktig information. Objektsbeskrivningsblanketten ger en översikt om vad som skall
registreras, se exempel under rapportering. I objektsregistreringsblanketten registreras vilken byggdel som avses,
vilka effekter som finns och i vilket tillstånd de befinner
sig i.
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Redovisning av resultat

Grad Grad av förändring
0

oförändrad, d v s ingen märkbar förändring

1

mycket liten, d v s nätt och jämnt märkbar
förändring

2

liten, d v s tydligt märkbar förändring

3

måttlig, d v s mycket tydligt märkbar förändring

Förekomsten av oregelbundna förändringar redovisas genom kombination av siffergrupper och bokstäver för
– mängd (täthet och omfattning)
– storlek
– djup (se nedan)
enligt följande exempel.
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avsevärd, d v s utpräglad förändring

–

5

mycket utpräglad förändring

Flagning
Mängd
3		
Storlek		(S2)
Djup			

För mer oregelbundna förändringar (blåsor och sprickor
beskrivs förändringen dels i dess storlek, dels i mängden
av fel. Valet av eventuella underhållsåtgärder kan i många
fall vara beroende av både mängden och storlek hos förändringarna.

Flagningsgrad
–

3(S2)b

Sprickbildning
Mängd
2		
Storlek		(S3)
Djup			

Grad Felens storlek

b

c

0

ej synliga vid 10 ggr förstoring

1

endast synliga vid förstoring upp till 10 ggr

Sprickbildningsgrad

2

nätt och jämnt synliga vid normal syn

3

tydligt synliga vid normal syn (upp till 0,5 mm)

4

0,5 mm till 5 mm

5

större än 5 mm

(För sprickbildning redovisas djupet av sprickor enligt
följande:
a = sprickor som inte går genom hela täckskiktet (d v s
ytsprickning)
b = sprickor som går genom täckskiktet, medan underliggande skikt i huvudsak är opåverkade.
c = sprickor som går genom alla skikten i beläggningen.)

Grad Mängden fel
0

inga, d v s inga iakttagna fel

1

mycket få, d v s ett litet, nätt och jämnt
iakttagbart antal fel

2

få, d v s en liten men märkbar mängd fel

3

måttlig mängd fel

4

avsevärd mängd fel

5

tätt mönster av fel

–

2(S3)c

Blåsbildning
Mängd

2				

Storlek		(S2)
			
Blåsbildningsgrad
2(S2)
Dessa två faktorer, storlek och mängd, kan kombineras i en
matris. Som exempel visas nedan hur storlek och mängd
av blåsor kan kombineras.
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Planläggning

Storlek
Mängd

Registreringen bör utföras systematiskt efter en utarbetad
plan. Det innebär att ta fram nödvändiga underlag som ritningar, beskrivningar av konstruktion och ytbehandlingar.
Att inblandade parter ska vidtalas om tid för utförandet
och att tillgängligheten av byggnaden är säkerställd. Registreringen kan ske i följande ordning

Objektbeskrivningen
är till för att fånga upp byggnadens och de olika byggdelarnas utvändiga konstruktion, historik samt att belysa de
geografiska och lokala belastningarna.
I blanketten för objektsbeskrivning förs uppgifter om:
• byggnadens lokalisering,
• konstruktion och beskrivning
• fasadpaneler
• fönster
• dörrar
• staket och räcken
• övriga konstruktioner
• den lokala omgivningen

Lista på symptom som ingår i
bildkatalogen

Det är inte alltid nödvändigt att fylla i alla fält i objektbeskrivningen. En avvägning måste göras över behovet av
information för varje enskild tillståndsvärdering. Under
punkterna ”Övrig information” kan införas information
som bedöms viktig för beskrivningen av objektet men som
inte tas upp under annan punkt.

• Beväxning
a. alger
b. mögel
• Blåsbildning
• Erosion, ytnötning, slitage
• Fiberresning
• Flagning
• Kritning
• Kvistgulning
• Missfärgning
• Sprickbildning

Objektsregistreringen registrerar byggnadens och de olika
byggdelarnas utvändiga aktuella status. Vilka effekter, och
i vilken grad som de förekommer. Registreringen kan ske
på en blankett när effekterna förekommer likvärdigt över
hela byggnaden, men det är vanligare att registreringen
sker per fasadsida (norr, öster, söder och väster). Detta för
att de lokala belastningarna är så vitt skilda, med exempelvis, påväxt på norrsidan och stark nedbrytning av södersidan. Oftast behöver varje enskild fasadsida sin egen målningsbehandling, vilket kräver att tillståndsvärderingen
ger det exakta underlaget per sida.
I blanketten för objektsregistrering förs uppgifter in om:
•
•
•
•

Adress, datum och signatur
Vilken byggdel som avses
Vilka effekter det gäller
Vilken tillståndsgrad och i vilken omfattning det förekommer
• Övriga observationer av betydelse
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Visuell bedömning
– instrumentell bedömning

En instrumentell metod bygger oftast på att ett digitalt fotografi tas av den aktuella ytan. Denna digitala bild bearbetas i ett bildbehandlingsprogram som kan beräkna t ex
skadad area i procent av total area och därigenom ge ett
mått på påverkan. Det finns en Svensk standard, SS-EN
ISO 21227-1:2003, Färg och lack – Bedömning av defekter på målade ytor genom bildanalys. Standarden beskriver
generellt olika typer av belysning och bildframställning.
Standarden kräver att bilden har minst upplösningen 512 x
512 pixels och 256 gråskalenivåer (8-bit).

Normalt används vid bedömning av målade ytor olika
bildreferenser som motsvarar olika grad av påverkan eller
grad av skada. Den aktuella ytan jämförs med bildreferenser. I många fall kan denna bedömning bli beroende av
bedömarens subjektiva värderingar. Därför försöker man
att i större utsträckning komplettera visuella metoder med
instrumentella mätmetoder. Det pågår intensivt internationellt arbete med att ta fram sådana mätmetoder. När det
gäller ”i fält”-mätningar eller bedömningar kommer även
i framtiden visuella metoder att användas främst på grund
av att de inte kräver dyra och/eller tunga utrustningar.

Ovanstående bild processad i bildbehandlingsprogram där
gråskalan har ersatts med svart/vitt. Andelen mögelbeväxning kan lätt beräknas med bildbehandlingsprogram.
Bilden består av 4,16 % svart (mögel) och 95,84 % vitt
(mögelfritt).

Fotografisk bild av mögel på ytbehandling. Fotot taget
med digitalkamera med 5,1 megapixel upplösning.

Fotografisk bild av erosion av färg. Fotot taget med digi- Bilden visar färgfotot i svartvitt. Bilden består av 91,7 %
talkamera med 5,1 megapixel upplösning.
svart (icke eroderat) och x 8,3 % vitt (eroderat).
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Utrustning vid
tillståndsvärdering

Kritiska
konstruktionsdetaljer

Lista på de utrustningar som kan behövas vid en objektsregistrering:

Fukt och rötskador är vanligtvis lokaliserade till detaljer
som fogar och skarvar, där vätan lätt kommer in i träet,
eller där träet utsatts för stor uttorkning. Även för fackpersoner och vana besiktningsmän kan en checklista på de
viktigaste punkterna som bör kontrolleras vid en tillståndsvärdering vara en tillgång. Checklistan är en påminnelse
om var på fasaderna effekterna vanligtvis uppstår. Checkpunkterna är oftast av samma art t ex ändträ, fogar, skarvar
mellan olika träytor, skarvar mellan trä och andra material,
skruv och spikhål samt olika typer av infästningar. För
närliggande och skuggande växtlighet är också upphov till
olika typer av beväxning. Var extra observant när avstånden mellan paneler och fasadbleck understiger 2 cm, vilket medför stora svårigheter att behandla ändträt korrekt.
Andra alarmerande observationer är när altaner, bleck eller
skärmtak lutar åt fel håll så regnvatten leds in mot fasaden.

• Kniv, för att känna om träet är rötskadat eller för att ta
loss lösa ytskikt eller dylikt.
• Lupp, förstoringsglas för att lättare upptäcka tidiga
symptom av t ex sprickbildning, mögel eller dylikt.
• Fuktmätare, för registrering av fukttillstånd i träytan
• Tape, silvertape för att kontrollera vidhäftningen på ett
ytskikt
• Papperspåse, för att samla upp material från provtagningar
• Plastpåse, för att samla upp material från fuktiga provtagningar
• Verktyg, för undersökning t ex hammare, stämjärn, såg
eller dylikt.

Cirklarna i figuren visar några av de ställen på fasaden där
skador ofta förekommer. Vid dessa punkter är ändträ ofta
blottat och där vatten lätt kan sugas in med skador som
följd.

• Tumstock, för mätning av ytor
• Anteckningsmaterial, för registrering av data

Ofta är dessa ställen svåråtkomliga för underhåll. Vid dessa
punkter är det väsentligt med mer ingående undersökning.

• Kamera med blixt, för bilddokumentation
• Kompass, för lägesregistrering
• Ritningar och beskrivningar, för viktig bakgrundsinformation
• Ficklampa, för kontroll på mörka ställen
• Spegel, för kontroll på svåråtkomliga ställen
• Skjutmått, för mätning av fogar
• Linjal, för mätning av buktningar på paneler
• Stege, för att komma åt högt belägna byggdelar
• Grundolja och grundfärg, för bättringar efter nödvändiga provtagningar.
• Karta eller GPS-navigator, för geografisk lokalbestämning
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A.1

Checklista för kritiska konstruktionsdetaljer
Nr.

Checkpunkter

Vanliga effekter

		Fasadväggar
1 Överlapp på liggande paneler
2 Ändträ, vid hörn och vinklar
3 Ändträ, vid socklar och bleck
4 Skruv- och spikhål
5 Nära terräng
6 Bakom närliggande vegetation
7 Fasadpaneler generellt
8 Skuggade fasadpaneler
9 Solutsatta fasadpaneler
10 Väderutsatta fasadpaneler
11 Timmervägg, ändar och
		hörnkryss
12 Timmervägg, bottenstock
13 Timmervägg, vid stora sprickor
14 Timmervägg, mellan stockar

Fukt, röta, springor, flagning, sprickor
Fukt, röta, springor, flagning, sprickor
Fukt, röta, flagning, sprickor
Fukt, röta, missfärgning, flagning
Fukt, röta, flagning, beväxning
Beväxning, fukt, röta
Deformationer, sprickor, felspikning
Beväxning
Kritning, sprickor, missfärgning
Erosion, slitage, ytnötning
Fukt, röta, flagning, sprickor
Fukt, röta
Fukt, röta
Fukt, röta

Fönster
21 Karmbottenstycke, nedre
		sidostycken
22 Bågbottenstycke, nedre
		sidostycken
23 Anslutning mot fönsterbleck
24 Anslutning täcklister mot
		fönsterbleck
25 Alla anslutningar mot
		väggöppning
26 Timmervägg under fönster

Flagning, fukt, röta
Flagning, fukt, röta, löst fönsterkitt
Flagning, fukt, röta
Flagning, fukt, röta
Flagning, fukt, röta
Fukt, röta

			 Dörrar
31 Tröskel, nedre karmsido		stycken
32 Dörrens, nedre delar
33 Anslutning mot dörrbleck
34 Anslutning täcklister mot
		dörrbleck
35 Alla anslutningar mot
		väggöppning
36 Timmervägg under dörrar

Flagning, fukt, röta
Flagning, fukt, röta
Flagning, fukt, röta
Flagning, fukt, röta
Flagning, fukt, röta
Fukt, röta

		Tak
41 Terrasser, regelverk, stolpar,
		räcken
42		 Balkonger, regelverk, stolpar,
		räcken
43 Överlappdelar på staket och
		räcken

Fukt, röta
Flagning, fukt, röta
Flagning, fukt, röta, sprickor,
krympning

		Påbyggnader
51 Takfot
52 Vindskivor och vattbrädor

Fukt, röta, beväxning
Fukt, röta, flagning, beväxning
10

Rapportering av
tillståndsvärdering

Behovet av dokumentation är beroende på vad tillståndsvärderingen skall användas till. I juridiska sammanhang
vid ersättningskrav eller som underlag för ekonomisk värdering är det särskilt viktigt med god dokumentation. Som
underlag för underhållsplanering och underhållsmålning
krävs det också en god dokumentation.
Fyll i blanketten objektsbeskrivning i sin helhet eller med
de data som är tillgängliga, se blankett objektsbeskrivning.
Bilägg de ritningar och beskrivningar som finns.
Registrera därefter fasadens aktuella tillstånd i blanketten
objektsregistrering på plats. Beroende på omfattningen av
tillståndsvärderingen och skillnaden i tillstånd mellan fasadens olika sidor behövs olika antal blanketter för registreringen. För att tydliggöra fasadsidornas olika tillstånd
och underhållsbehov använd med fördel en blankett per
fasadsida. Bilägg även de aktuella fotografier som tas i
samband med registreringen.
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Objektbeskrivning

Objektbeskrivningen består av ett dokument omfattande olika uppgifter som utgör underlag för beskrivning av objektet,
dess belägenhet, konstruktion, använt material etc.
Det är inte alltid nödvändigt att fylla i alla fält i objektsbeskrivningen. En avvägning måste göras över behovet av information för varje enskild tillståndsvärdering.

Exempel på ifylld objektbeskrivning
Referenskod
(unik beteckning efter eget val)
Byggnad

Lokal (Ort, Postnummer)
GPS koordinater
Fastighetsbeteckning
Allmän belägenhet
Konstruktion
Byggnadsår
Bild

Byggnadsbeskrivning
Byggnad, bottenmått
Byggnad, höjd

12345

Vaxholm, 185 00
N 59° 24’ 22’’ E 18° 20’ 25’’
Vaxholm 14:36
Stad: X Samhälle: Landsbygd: Skog:
Kust:
Annat: ………………………….
1940

Trähus utvändig träpanel
Längd: 14 m
Bredd: 8 m
Höjd: 7 m

Omgivning för aktuellt objekt

Dominerande riktning för exponering
Omgivning
Hus Träd Öppen mark Sjö Hav

Nordsida
T

Östsida

Sydsida

Västsida

T

Ö

T

Gräs

Gräs

Gräs

Mark
Gräs
				
Avstånd mellan mark och konstruktion (m)
0,4 – 0,8 m
Övrig information
Asfalt Grus Jord Vegetation Gräsmatta

Exponering

Dominerande vindriktning
Dominerande riktning för slagregn
Årsmedelnederbörd (mm)
Årsmedeltemperatur (°C)
Närmaste SMHI väderstation
Väderskyddande faktorer

N NO O SO S SV V NV
N NO O SO S SV V NV
800
mm
8 °C

Övrig information

forts.
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Material

Trämaterial
Kompositmaterial
Årsringsbredd (antal/10mm)
Årsringsorientering
Splintved närvarande
Mängd kvistar
Förbehandling
Grundfärg
Toppfärg
Underhållsintervall
Tid från senaste underhåll
Tid från senaste inspektion
Övrig information

Furu:
Gran: X Annat:
Ja / nej: N Slag:
…… st/10 mm
1:
2:
3: vet ej: X
Ja: Nej: Vet ej: X
Inga: Fåtal: Betydande mängd:

Vet ej: X

Linoljefärg
Linoljefärg
…… år
12 år
…… år eller 24 mån

Produkter

Fasadpanel
Panelbredd (mm)
Paneltjocklek: (mm)
Panelorientering
Paneltyp

Luftspalt
Ytstruktur panel
Fastsättning panel
Spikning

Ändträ (vertikal panel)
Ändträ (horisontell panel)
Tidigare renovering (tidpunkt/omfattning)
Fuktkvot i fasadpanelen
Fuktkvot %

Fönster

Typ av fönster
Konstruktion
Storlek:
Fabrikat/modell:
Montering av fönster:
Tidigare renovering (tidpunkt/
omfattning
Övrig information

Bredd: 100 mm
Tjocklek: 12 mm
Vertikal: X Horisontell: X
Annat: bottenvåning vertikal, våning 2 horisontal
Förvandringspanel:
Fjällpanel:
Stockpanel:
Enkelfasspont:
Dubbelfasspont:
Falsad spårpanel med fasade kanter: X
Spontad spårpanel med fasade kanter:
Ja:
Nej:
Vet ej: X
Hyvlad: X Finsågad: Grovsågad: Annat:
Spikning: X
Annat:
Utstående: I liv: X Inslagen: Vet ej:
Ungefärlig mängd för utstående resp. för långt inslagna spikar, i % av total, anges under Övrig information.
Snedsågat: X Raksågat:
Behandling: Ingen: Oljat: Målad: X
Behandling: Ingen: Oljat: Målad: X
År: 1985
Omfattning: Hel ommålning
Nordsida
15 - 24

Östsida
16 - 22

Sydsida
12 - 18

Västsida
12 - 19

Trä: X Metall:
Plast:
Trä/Al:
Annat:
Kopplade: X Isolerrutor:
Spröjs: (Ja/nej) Ja
Annat:
Höjd:
cm, Bredd:
cm
Tillv: ……………………………………..
Modellbeteckning: ……………………..
År:
Mån:
Dag:
År:. 1999
Omfattning: Hel ommålning
Fönstren på sydsidan kittades om och de övriga
kittkompletterades vid ommålningen 1999.
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forts.

Dörrar

Typ av dörrar

Trä: X
Metall:
Behandling: Ingen:

Annat:
Oljat: Målad: X

Övrig information

Staket och räcken
Typ av konstruktion

Tryckimpregnerad furu. Obehandlad
Liggande trappräcken.

Övrig information

Övrigt

Typ av konstruktion
Fabrikat/modell

Fabrikat: ………………………………
Modell: ………………………………..
Vet ej:

Övrig information

Inspektion

Datum
Tid för inspektion
Väderförhållanden vid inspektion
Inspektör
Övrig information

2009-04-02
13:00 - 14:30
Uppehållsväder, halvmulet, ca +10°C.
Svag vind från väst.
Namn
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Kommentarer till
blankett för objektbeskrivning:
För spikning redovisas hur spikarna
är islagna enligt följande:

Paneltyp redovisas enligt följande:

Utstående

i liv

Förvandringspanel

Enkelfasspont

Inslagen

Årsringsorientering redovisas enligt
följande:
Liggande årsringar typ 1:

Fjällpanel
Dubbelfasspont

Liggande årsringar typ 2:

Stockpanel
Falsad enkelfas
Stående årsringar typ 3:

Falsad spårpanel med fasade kanter

Lockläktpanel

Omvänd lockläktpanel
15

Lockpanel

Profilerad panel

Exempel på ifylld objektregistrering
Adress
Fasaddel/delar
Båtvägen 3
Fasad Nord
185 00 Vaxholm		
Byggdel

Symptom

Tillstånd

		
Se förteckning

Datum 2009-04-02
Sign: JE

Beskrivning/Kommentarer

Gradering

Omfattning

0-5

% av yta

Takfot

Mögel

3

50

Vindskivor
”

Mögel
Flagning

3
5 (S5)

50

Fasadpanel övre del

Mögel

3

30

(inkl. hänvisning till foto, skisser osv.)

Övre vindskivan glipar, (fastsätts)

Fasadpanel nedre del
Mögel
4
100
”
”
Flagning
2 (S2)		
				

Dörröppning igensatt med obehandlad
panel, offerbrädan är utbytt och obehandlad					

Fönster 1 gavelspets

Mögel

2

Fönstrets nedre delar beväxt

Fönster 2 vänster
”
”
”
”

Mögel
Flagning
Sprickbildning

2
20
3 (S4)		
3
5

Fönster 3 höger

Lika F 2

Fönster 4 sockel

Mögel
Flagning

20

Fönstrets nedre delar beväxt
Bottenstycken och sidostycken
Täcklisters nedre delar

			
4
100
2 (S3)		

Bottenstycken och sidostycken

				
				
				
				
				

Sammanfattning:
Fasadsidan är i relativt gott skick men behöver rengöras och underhållas, obehandlade delar bör
behandlas omgående.
Blankett Tillman November 2010					Objektregistrering
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Bildbilaga
Beväxning, alger

18

Beväxning, mögel

20

Blåsbildning

22

Erosion, ytnötning, slitage

24

Fiberresning

26

Flagning

28

Kritning

30

Kvistgulning

32

Missfärgning

34

Sprickbildning

36
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Beväxning, alger
SS-EN ISO 4628-1

Symptom
Beväxning av alger på ytor förkommer vanligtvis på skuggiga nord-sidor
där hög fuktbelastning kan förekomma under långa tider.

Grad 1
Mycket liten, d v s nätt och
jämnt märkbar beväxning

Orsak
Närvaro av alger indikerar att hög fuktbelastning förekommer, antingen hög
luftfuktighet och/eller direkt vattentillförsel.

Redovisning
Redovisa mängden av algpåväxt med vägledning av beskrivningen för graderna 1-5 samt exempelbilderna för de olika graderna enligt följande exempel:
Beväxning (alger): grad 2, d v s alger av mängd 2.
Redovisa typ av yta som har undersökts, ytans storlek, och om det är til�lämpligt dess placering.

Grad 2
Liten, d v s tydligt märkbar
beväxning

När den yta som undersökts uppvisar algpåväxt av varierande mängd, skall
som grad anges graden för den påväxt som är typisk för prov-ytan.

Referens
Jan Ekstedt, Alf Karlsson, ”Beväxning på målade träfasader utomhus”, SP
Trätek Rapport 2009:11.

Grad 3
Måttlig, d v s mycket tydligt
märkbar beväxning

Grad 4
Avsevärd beväxning

Grad 5
Mycket kraftig beväxning

18

Grad av beväxning

Exempel på algkolonier

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5
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Beväxning, mögel
SS-EN ISO 4628-1

Symptom
Mögel bildar missfärgning av färgytan i form av små prickar eller ett spindelnätsliknande nätverk.

Grad 1
Mycket liten, d v s nätt och
jämnt märkbar beväxning

Orsak
Det är många faktorer som styr mikroorganismernas möjligheter till etablering och tillväxt. De mest betydelsefulla är: Klimatet, trämaterialet, färgen,
den konstruktiva utformningen och underhållet. Även små temperaturskillnader på en fasad kan innebära stor skillnad i mögelbeväxning.

Redovisning
Redovisa mängden av mögelpåväxt med vägledning av beskrivningen för
graderna 1-5 samt exempelbilderna för de olika graderna enligt följande exempel:

Grad 2
Liten, d v s tydligt märkbar
beväxning

Beväxning (mögel): grad 2, d v s mögel av mängd 2.
Redovisa typ av yta som har undersökts, ytans storlek, och om det är til�lämpligt dess placering.
När den yta som undersökts uppvisar mögelpåväxt av varierande mängd,
skall som grad anges graden för den påväxt som är typisk för provytan.

Referens
Jan Ekstedt, Alf Karlsson, ”Beväxning på målade träfasader utomhus”, SP
Trätek Rapport 2009:11.

Grad 3
Måttlig, d v s mycket tydligt
märkbar beväxning

Grad 4
Avsevärd beväxning

Grad 5
Mycket kraftig beväxning
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Mängd på (täckfärg)

Mängd (på lasyr)

Mängd 1

Mängd 1

Mängd 2

Mängd 2

Mängd 3

Mängd 3

Mängd 4

Mängd 4

Mängd 5

Mängd 5
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Blåsbildning
SS-EN ISO 4628-2

Symptom
Målningsfilmen uppvisar större eller mindre blåsor. Blåsorna är fyllda med
vätska eller gas.

Mängd 1
Mycket få blåsor

Orsak
De vanligaste typerna är fuktblåsor, solblåsor eller linoljeblåsor. Även kåda
i träet kan ge upphov till blåsor.
Fuktblåsor bildas av fukt i träunderlaget. De uppstår om man målar på för
fuktigt trä eller om uppfuktning uppstår bakom färgskiktet. En blåsa orsakad
av fuktighet känns igen på att fibrer från träet sitter fast på baksidan av färgblåsan.
Solblåsor uppstår när färgskiktet är enbart skinntorrt utsätts för stark solbelysning. Det är då oftast det yttersta skiktet som bildar blåsor och blåsorna
är ofta små. Solblåsor punkteras lätt vid lätt tryck och häftar oftast fast vid
underlaget.
Linoljeblåsor är oftast större än solblåsor och är klibbiga på insidan. De
förekommer oftast på solutsatta fasader (sydsida). Blåsorna har ingen vidhäftning till underlaget och går därför inte bort vid tryck. Den vanligaste
orsaken till linoljeblåsor är att fasaden har grundats med linoljegrundning
(linolja i lacknafta).

Redovisning
Redovisa både mängden av blåsor samt deras storlek med vägledning av
beskrivningen för mängd och storlek samt exempelbilderna enligt följande
exempel:

Storlek 1
Blåsorna är endast synliga
med lupp upp till 10 ggr
förstoring
Mängd 2
Få blåsor

Storlek 2
Blåsorna är nätt och jämnt
synliga
Mängd 3
Måttlig mängd blåsor

Blåsbildning 3(S4), d v s blåsor av mängd 3 och storlek 4
Redovisa typ av yta som har undersökts, ytans storlek, och om det är til�lämpligt dess placering.
När den yta som undersökts uppvisar blåsor av varierande storlek, skall som
graden av storlek anges graden för de blåsor som är typiska för provytan.

Storlek 3
Blåsornas storlek är upp
till 0,5 mm
Mängd 4
Avsevärd mängd blåsor

Storlek 4
Blåsornas storlek är
0,5 mm till 5 mm
Mängd 5
Tätt mönster av blåsor

Storlek 5
Blåsornas storlek är större
än 5 mm
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Mängd

Storlek

Mängd 1

Storlek 1

Mängd 2

Storlek 2

Mängd 3

Storlek 3

Mängd 4

Storlek 4

Mängd 5

Storlek 5
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Erosion, ytnötning, slitage
Symptom
Nedslitning, helt eller delvis ned till underlaget av lasyr- eller målningsfilmen som är utsatt för väder och vind. Ytbehandlingen blir över tid pulveraktig och eroderar/kritar av sig. Beroende på typ av målningsbehandling och
under vilken belastning som ytorna utsätts, tar det olika kort eller lång tid
för nedslitningen. För Lasyrbehandlingar kan det gå på 2-3 år och för täckmålningssystem 6-8 år.

Orsak
Ljusets ultravioletta strålning bryter ned bindemedlet i färgerna. Kvar
blir färgpigment och bindemedelsrester. Alla färger utomhus utsätts därför för utnötning. Nötningen är störst på syd- och västsidorna på husen
och på speciellt väderutsatta ställen. Kraftig vind med regn och hagel eller med sand kan orsaka betydande mekanisk nötning. En sliten ytbehandling ger ett dåligt skydd av underlaget och är estetiskt mindre tilltalande.

Grad 0
Inget slitage
Inga glansförändringar
Grad 1
Litet slitage
Glansförändringar i
ytbehandlingen
Grad 2
Märkbart slitage
Begynnande erosion av
ytbehandlingen

Redovisning
Redovisa graden av slitage med vägledning av beskrivningen för graderna
1-5 samt exempelbilderna för de olika graderna enligt följande exempel:
Slitage: Grad 3, d v s måttligt slitage
Bilden nedan redovisas med grad 4, d v s enligt beskrivning för grad 4 och
exempelbild 4.

Grad 3
Måttligt slitage

När den yta som undersökts uppvisar slitage av varierande grad, skall som
grad av slitage anges graden för slitaget som är typiskt för provytan.

Kraftig erosion av
ytbehandlingen

Grad 4
Avsevärt slitage
Områden med tydliga fält
av bart trä

Grad 5
Kraftigt slitage
Stora områden bed bart trä
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Slitage
Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5
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Fiberresning
Symptom
Träytan har löst sittande träfibrer som kan skrapas bort med nagel. Färg och
lasyr lossnar från träunderlaget och uppvisar fastsittande fibrer på baksidan
av färgen. Mängden av lösa fibrer kan påvisas med hjälp av en tape som fästs
på ytan och sedan avlägsnas.

Grad 1
Mycket liten mängd
lösa fibrer i ytan

Orsak/konsekvenser
Ligninet i träet bryts ner av framför allt UV-ljus och lämnar löst sittande
träfibrer i ytan. En yta med löst sittande träfibrer är ett dåligt underlag för
ytbehandling. Före en ytbehandling av en fibrig yta skall de löst sittande
fibrerna avlägsnas med hjälp av exempelvis avborstning eller avslipning beroende på graden av fibrer.

Redovisning

Grad 2
Liten mängd lösa
fibrer i ytan

Redovisa graden av fiberresning med vägledning av beskrivningen för graderna 1-5 samt exempelbilderna för de olika graderna enligt följande exempel:
Fiberresning: grad 3, d v s måttlig mängd fibrer i ytan.
Redovisa typ av yta som har undersökts, ytans storlek, och om det är til�lämpligt dess placering.
När den yta som undersökts uppvisar fiberresning av varierande grad, skall
som grad av fiberresningen anges graden för den mängd som är typisk för
provytan.

Grad 3
Måttlig mängd lösa
fibrer i ytan
Ett tydligt spår bildas när
en nagel dras över ytan

Grad 4
Avsevärd mängd lösa
fibrer i ytan

Grad 5
Mycket stor mängd lösa
fibrer i ytan
Hela ytan är luddig p g a
lösa fibrer
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Grad av fiberresning
Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5
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Flagning
SS-EN ISO 4628-5

Symptom
Nedbrytning av det befintliga färgskiktet så att täckskiktet flagnar av från
underliggande skikt eller att hela färgsystemet flagnar av från underlaget.
Flagorna kan vara med eller utan lösa träfibrer på baksidan.
Följande typer av flagning förekommer: A). Färgskikt flagar av från underliggande skikt på grund av bristande vidhäftning. B). Färgskiktet flagar av
från trävirket på grund av dålig inträngning, de flagorna har inga träfibrer på
baksidan. C). Färgskiktet flagar av från trävirket på grund av svagt trävirke,
flagorna är täckta med träfibrer på baksidan.

Orsak
Dålig vidhäftning beror oftast på färgskiktets ålder, fel på underlaget eller
fel på färgen. Avflagning på grund av fukt är vanligt, avflagning på grund
av fliskritning, det vill säga en träyta med lösa träfibrer förekommer också.
På kvistar som inte är isolerade finns alltid risk för avflagning. Risken för
avflagning är stor om man målar på hårda, blanka eller smutsiga ytor med
bristfälligt förarbete..

Redovisning
Redovisa både omfattningen av flagningen samt storleken (största utsträckning) av majoriteten av de ytor som frilagts genom flagning med vägledning
av beskrivningen för omfattning och storlek samt exempelbilderna enligt
följande exempel:

Omfattning 1
Max 0,1 % av ytan

Storlek 1
Enskilda avflagade ytors
storlek upp till 1 mm

Omfattning 2
Max 0,3 % av ytan

Storlek 2
Enskilda avflagade ytors
storlek upp till 3 mm
Omfattning 3
Max 1 % av ytan

Flagning: 3(S4), d v s flagning av omfattning 3 och flagning av storlek 4.
När den yta som undersökts uppvisar flagor av varierande storlek, skall som
storlek anges storlek för de flagor som är typiska för provytan.

Storlek 3
Enskilda avflagade ytors
storlek upp till 10 mm
Omfattning 4
Max 3 % av ytan

Storlek 4
Enskilda avflagade ytors
storlek upp till 30 mm
Omfattning 5
Över 3 % av ytan

Storlek 5
Enskilda avflagade ytors
storlek är större än 30 mm
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Mängd

Storlek

Omfattning 1

Storlek 1

Omfattning 2

Storlek 2

Omfattning 3

Storlek 3

Omfattning 4

Storlek 4

Omfattning 5

Storlek 5
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Kritning
SS-EN ISO 4628-1

Symptom
Löst sittande fint pigmentpulver på färgfilmen. Vid beröring av ytan ”smittar” pigmentet och handen blir färgad. Med tiden ökar graden av kritning.

Orsak
Bindemedlet i färgfilmen försvagas så att färgpigmentet blir liggande löst.
Detta har inga konsekvenser för underlaget. Kraftig kritning kan missfärga
närbelägna ytor och delar.
För slamfärger och linoljefärger är kritning en naturlig del av färgernas utomhusegenskaper.

Redovisning
Redovisa graden av kritning med vägledning av beskrivningen för graderna
0-5 samt exempelbilderna för de olika graderna enligt följande exempel:

Grad 0
Ingen kritning
Inga glansförändringar
Grad 1
Lite kritning
Svaga glansförändringar på
oskyddade ställen
Grad 2
Märkbar kritning
Pigmentlager börjar smitta av
vid beröring

Kritning: Grad 4, d v s avsevärd kritning, tydligt pigmentlager smittar av
vid beröring.
Bilden nedan redovisas med grad 5, d v s enligt exempelbild 5 (slamfärg)
och beskrivning för grad 5.

Grad 3
Tydlig kritning
Tunt pigmentlager smittar av
vid beröring

Grad 4
Avsevärd kritning
Tydligt pigmentlager smittar av
vid beröring

Grad 5
Kraftig kritning
Vid beröring blir handen kraftigt
nedsmutsad av färgpigmentet
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Kritning av slamfärg

Kritning av oljefärg

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 3

Grad 4

Grad 5

Grad 5
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Kvistgulning
Symptom
Kvistgulning yttrar sig som en kulörskillnad mellan färgytan på en kvist och
den omgivande färgytan. Oftast är kulören gul till gulbrun men kan även
anta en rent brun kulör. Oftast är inte kulören jämn över kvistytan utan mer
eller mindre flammighet kan uppstå på grund av kvistens struktur.

Grad 1
Kulörskillnad ΔE < 2

Orsak
Orsaken till missfärgning av färgskikt på kvistar beror på att mer eller mindre lättrörliga ämnen i kvisten (s k extraktivämnen) under påverkan av värme och fukt kan transporteras från kvisten, genom färgskiktet och missfärga
färgytan. Denna missfärgning kan bero av att dessa lättrörliga ämnen i sig
själva är färgade eller att de från början är ofärgade men att när de finns på
färgytan blir färgade av solljuset.

Grad 2
Kulörskillnad ΔE 2-4

Redovisning
Storleken av kvistgulningen redovisas som kulörskillnaden mellan kulören
på kvisten och kulören på omgivande färgskikt. Storleken redovisas antingen
som det exakta måttet ΔE eller som Tillståndsgrad enligt följande exempel:
Kvistgulning: Grad 3, eller efter kulörmätning: Kvistgulning: ΔE = 5,2.
Vid redovisningen av kulörskillnaden (= kvistgulningen) anges den grad vars
exempelbild bäst motsvarar den aktuella kvistgulningen. För att bestämma
ΔE bestäms kulören på kvist respektive bredvid kvist med en kulörmätare.

Grad 3
Kulörskillnad ΔE 4-8

Grad 4
Kulörskillnad ΔE 8-16

Grad 5
Kulörskillnad ΔE > 16
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Kulörskillnad ΔE = 1 (ΔE = 1,2 ± 0,7)

Kulörskillnad ΔE = 6 (ΔE = 5,4 ± 3,3)

Kulörskillnad ΔE = 2,5 (ΔE = 2,5 ± 0,8)

Kulörskillnad ΔE = 8 (ΔE = 8,2 ± 5,1)

Kulörskillnad ΔE = 3 (ΔE = 3,2 ± 1,0)

Kulörskillnad ΔE = 12,2 (ΔE = 12,2 ± 2,6)

Kulörskillnad ΔE = 4 (ΔE = 4,0 ± 1,7)

Kulörskillnad ΔE = 16 (ΔE = 15,6 ± 7,7)

Kulörskillnad ΔE = 5 (ΔE = 4,9 ± 2,0)

Kulörskillnad ΔE = 20
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Missfärgning
SS-EN ISO 4628-1

Symptom
Ytan blir missfärgad av ett tunt lager av partiklar som oftast kommer genom
lufttransport. Missfärgningen kan ibland avlägsnas enbart med att dra ett
finger över ytan. Missfärgningen är vanligtvis endast av estetiskt slag och
skadar normalt inte ytan.

Grad 1
Mycket liten, d v s nätt och
jämnt märkbar missfärgning

Missfärgning kommer oftast succesivt under kortare eller längre tidsperioder. Smuts upptäcks vanligtvis genom att man stryker med handen eller med
en trasa över ytan. Missfärgning på grund av smuts kan särskiljas från kritning genom att vid kritning fastnar pigment i trasan.

Orsak
Vanliga orsaker till missfärgning av ytor är avsättning av mycket finkorniga
partiklar som t ex sot, pollen, insekter eller andra ämnen som förekommer i
luften. Olika typer av färger uppvisar olika grad av tendens till smutsupptagning. Allmänt känt är att termoplastiska färger som t ex akrylater ofta uppvisar tendens till smutsupptagning. Missfärgning kan även orsakas av ämnen
från trät som gått igenom färgskiktet (se även kvistgulning).

Grad 2
Liten, d v s mycket tydligt
märkbar missfärgning

Redovisning
Redovisa mängden av missfärgning med vägledning av beskrivningen för
graderna 1 – 5 samt exempelbilderna enligt följande exempel:
Missfärgning: Grad 2, d v s missfärgning av grad 2.
Redovisa typ av yta som har undersökts, ytans storlek, och om det är til�lämpligt dess placering.

Grad 3
Måttlig, d v s mycket tydligt
märkbar missfärgning

När den yta som undersökts uppvisar missfärgning av varierande grad, skall
som Grad anges graden som är typisk för provytan.

Grad 4
Avsevärd, d v s utpräglad
missfärgning

Grad 5
Mycket utpräglad
missfärgning
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Grad av missfärgning
Grad 1

Vänstra delen av panelen avtvättad
Grad 2

Vänstra delen av panelen avtvättad
Grad 3

Vänstra delen av panelen avtvättad
Grad 4

Vänstra delen av panelen avtvättad
Grad 5
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Sprickbildning
SS-EN ISO 4628-4

Symptom
Nedbrytning av det befintliga färgskiktet i form av sprickbildning. Sprickorna kan uppstå i övre färgskiktet, genom ett eller flera färgskikt eller kan de
gå ända ned till underlaget och ned i detta.
Sprickbildningens tre huvudgrupper:
a) Sprickor som inte går genom hela täckskiktet (d v s ytsprickor).
b) Sprickor som går genom hela täckskiktet, medan underliggande skikt i
huvudsak är opåverkade.
c) Sprickor som går genom alla skikten i beläggningen.

Orsak
Sprickbildning kommer i takt med att färgskikten åldras och blir spröd, så
att den inte längre klarar att följa träets rörelser. Stora fuktvandringar i trävirket ökar hastigheten på sprickbildningen. Sprickbildning kan också bero
på spänningar mellan olika färgskikt. Sprickbildning är oftast ett första steg
till avflagning.

Redovisning
Redovisa både mängden av sprickor samt deras storlek med vägledning av
beskrivningen för mängd och storlek samt exempelbilderna enligt följande
exempel:
Sprickor: 2(S3)b, d v s sprickor av mängd 2, storlek 3 samt flagningens
djup enligt grupp b.

Mängd 1
Mycket få, d v s en liten, nätt
och jämnt märkbar mängd
sprickor

Storlek 1
Endast synliga vid upp till
10 ggr förstoring
Mängd 2
Få, d v s en liten, men
märkbar mängd sprickor

Storlek 2
Nätt och jämnt synliga vid
normal syn
Mängd 3
Måttlig mängd sprickor

När den yta som undersökts uppvisar sprickor av varierande storlek, skall
som Storlek anges storleken för de sprickor som är typiska för provytan.

Storlek 3
Tydligt synliga vid normal syn
Mängd 4
Avsevärd mängd sprickor

Storlek 4
Stora sprickor, i allmänhet
upp till 1 mm vida
Mängd 5
Tätt mönster av sprickor

Storlek 5
Mycket stora sprickor, i
allmänhet över 1 mm vida
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Mängden sprickor

Sprickornas storlek

Mängd 1

Storlek 1

Mängd 2

Storlek 2

Mängd 3

Storlek 3

Mängd 4

Storlek 4

Mängd 5

Storlek 5
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- TräGuiden www.traguiden.se.
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Bilaga 1. Blankett för objektbeskrivning

Referenskod
(unik beteckning efter eget val)
Byggnad

Lokal (Ort, Postnummer)
GPS koordinater
Fastighetsbeteckning
Allmän belägenhet
Konstruktion
Byggnadsår
Bild

Byggnadsbeskrivning
Byggnad, bottenmått
Byggnad, höjd

Stad: ........ Samhälle: .......... Landsbygd: .......... Skog: ...........
Kust: ............. Annat: ………………………….
................
................

Längd: ........ m
Höjd: ........ m

Bredd: ........ m

Omgivning för aktuellt objekt

Dominerande riktning för exponering
Omgivning

Nordsida

Östsida

Sydsida

Västsida

Hus Träd Öppen mark Sjö Hav

Mark
Asfalt Grus Jord Vegetation Gräsmatta

				
Avstånd mellan mark och konstruktion (m)
Övrig information

Exponering

Dominerande vindriktning
Dominerande riktning för slagregn
Årsmedelnederbörd (mm)
Årsmedeltemperatur (°C)
Närmaste SMHI väderstation
Väderskyddande faktorer

N NO O SO S SV V NV
N NO O SO S SV V NV
.......... mm
.......... °C

Övrig information

forts.
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Material

Trämaterial
Kompositmaterial
Årsringsbredd (antal/10mm)
Årsringsorientering
Splintved närvarande
Mängd kvistar
Förbehandling
Grundfärg
Toppfärg
Underhållsintervall
Tid från senaste underhåll
Tid från senaste inspektion
Övrig information

Furu: ........ Gran: ......... Annat: .................................
Ja / nej: ........ Slag: ...................................
…… st/10 mm
1: ........ 2: ........ 3: ......... vet ej: .........
Ja: ........ Nej: ........ Vet ej: .........
Inga: ...... Fåtal: ..... Betydande mängd: ..... Vet ej: ....

…… år
…… år
…… år eller...........mån

Produkter

Fasadpanel
Panelbredd (mm)
Paneltjocklek: (mm)
Panelorientering
Paneltyp

Luftspalt
Ytstruktur panel
Fastsättning panel
Spikning

Ändträ (vertikal panel)
Ändträ (horisontell panel)
Tidigare renovering (tidpunkt/omfattning)
Fuktkvot i fasadpanelen
Fuktkvot %

Fönster

Typ av fönster
Konstruktion
Storlek:
Fabrikat/modell:
Montering av fönster:
Tidigare renovering (tidpunkt/
omfattning

Bredd: ........ mm
Tjocklek: ........ mm
Vertikal: ........ Horisontell: ........
Annat: ........................................
Förvandringspanel: ........ Fjällpanel: ........
Stockpanel: ........
Enkelfasspont: ........ Dubbelfasspont: ........
Falsad spårpanel med fasade kanter: ........
Spontad spårpanel med fasade kanter: ........
Ja: ........ Nej: ........ Vet ej: ........
Hyvlad: ..... Finsågad: ..... Grovsågad: ..... Annat: .....
Spikning: ........ Annat: ........
Utstående: ..... I liv: ..... Inslagen: ..... Vet ej: ......
Ungefärlig mängd för utstående resp. för långt inslagna spikar, i % av total, anges under Övrig information.
Snedsågat: ........ Raksågat: ........
Behandling: ...... Ingen: ...... Oljat: ...... Målad: ......
Behandling: ...... Ingen: ...... Oljat: ...... Målad: ......
År: ...........
Omfattning: ........................
Nordsida

Östsida

Sydsida

Västsida

Trä: ........ Metall: ........ Plast: ........ Trä/Al: ........
Annat: ....................................
Kopplade: ........ Isolerrutor: ........
Spröjs: (Ja/nej)
Annat: ....................................
Höjd: ........ cm, Bredd: ........ cm
Tillv: ……………………………………..
Modellbeteckning: ……………………..
År: ........ Mån: ........ Dag: ........
År: ........
Omfattning: ......................

Övrig information
forts.
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Dörrar

Typ av dörrar

Trä: ........ Metall: ........ Annat: ..............................
Behandling: Ingen: ........ Oljat: ........ Målad: ........

Övrig information

Staket och räcken
Typ av konstruktion

.

Övrig information

Övrigt

Typ av konstruktion
Fabrikat/modell

Fabrikat: ………………………………
Modell: ………………………………..
Vet ej: ....................................................

Övrig information

Inspektion

Datum
Tid för inspektion
Väderförhållanden vid inspektion
Inspektör
Övrig information
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Bilaga 2. Blankett för objektregistrering
Adress
Fasaddel/delar
Datum
		Sign:

Byggdel

Symptom

		
Se förteckning

Tillstånd

Beskrivning/Kommentarer

Gradering

Omfattning

0-5

% av yta

(inkl. hänvisning till foto, skisser osv.)

				
				
				
				
				

Sammanfattning:

Blankett Tillman November 2010					
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Objektregistrering
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