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SILJAN TRÆPANELER 

 

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 

(OG ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER) 

 

GENERELT 
 
Ubehandlede Siljan Træpaneler kan med fordel behandles med lud eller panellud 
inden montering. 
 
Overfladebehandlede Siljan Træpaneler er færdigbehandlede fra fabrik enten med en 
laserende hvidtonet TitanVoks (Elegance) eller med en dækkende hvid TitanVoks 
(Fashion) og kræver ikke yderligere behandling inden ibrugtagning. 
 
 

DAGLIG RENGØRING 
 
Siljan Træpaneler, som er færdigbehandlede fra fabrik, kræver næsten ingen 
rengøring.  
 
Træpanelet kan med mellemrum fejes eller støvsuges for at fjerne spindelvæv m.m.. 
 
Med årene vil panelerne dog tage imod ”forurening” fra luften (specielt nikotin fra 
tobaksrøg) og eventuelt insekter, der sætter sig som en gullig ”film” på træets 
overflade.  
Dette kan normalt vaskes af med vand, eventuelt tilsat lidt rengøringsmiddel. 
Rengøring skal foretages forsigtigt for ikke at fjerne pigmenteringen/farven. 
 
 

VEDLIGEHOLDELSE 
 
Siljan Træpaneler kræver ingen egentlig vedligeholdelse, idet slidtagen jo i de fleste 
tilfælde er begrænset. 
 
Et træpanel behandlet med TitanVoks har bevaret sin smidige overflade og evnen til at 
”rejse” sig igen, hvis der skulle opstå trykmærker, ridser eller skrammer. 
Eventuelle mærker eller skrammer i en væg, hvis uheldet har været ude, kan derfor i 
de fleste tilfælde udbedres med en fugtig klud eller lignende. 
 
Overfladen på Siljan Træpaneler Elegance, som er behandlet med en laserende 
hvidtonet TitanVoks fra fabrik, er lysægte, så godt som det nu lader sig gøre, for en vis 
patina/afmatning af farven vil altid finde sted i forbindelse med træbaserede 
produkter behandlet med en laserende farve. 
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Patina/afmatning af farven er ikke reklamationsberettiget og kan afhjælpes ved 
efterbehandling med en vandbaseret panellud. 
 
I Siljan Træpaneler i gran er der fra naturens side såkaldte harpikslommer, som kan 
afgive harpiks efter monteringen. Dette er ej reklamationsberettiget og kan forsigtigt 
fjernes med mineralsk terpentin på en klud eller med husholdningssprit. 
I Siljan Træpaneler i fyr er stammen fra naturens side opbygget med en kerne i midten 
og splintved i siderne. Herved får disse paneler et uovertruffent spil i form af mørke og 
lyse nuancer, hvilket også kan ses gennem den laserende, hvidtonede TitanVoks. 
 
Overfladen på Siljan Træpaneler Fashion, som er behandlet med en dækkende hvid 
TitanVoks fra fabrik, er ligeledes lysægte, så godt som det nu lader sig gøre, for en vis 
afmatning af farven og med tiden noget knastgennemslag vil altid finde sted i 
forbindelse med træbaserede produkter behandlet med en hvid farve. 
Afmatning af farven samt knastgennemslag er ikke reklamationsberettiget og kan 
afhjælpes ved efterbehandling med en plastmaling med forsegler (eller særskilt 
forsegler) farvekode NCS 0502Y med en glans på ca. 18. 
 
Såfremt Siljan Træpaneler af en eller anden årsag ønskes efterbehandlet efter 
montering, frarådes det at bruge en lak, maling eller lignende, idet denne kan ”lime” 
panelerne sammen i fer og not på langsiderne, hvorved der kan komme utilsigtede 
revner mellem panelerne. 
 
 

KLIMAPÅVIRKNINGER 
 
Træ vil altid ”arbejde” under varierende fugt og temperaturforhold. Det ideelle 
indeklima er 20 gr. C og 40-60% relativ luftfugtighed. En for lav eller svingende 
luftfugtighed er ikke godt for træpaneler, hvilket der især skal tages højde for i 
fyringssæsonen. Hvis luftfugtigheden afviger stærkt fra det anbefalede eller varierer 
meget, kan panelerne i værste fald blive krumme, ”trække sig”, eller der kan opstå 
forskellige bredder i grøften. 
Genvexanlæg kan i nogle tilfælde ”accelerere” dette, da brug af et sådant anlæg kan 
nedsætte den relative luftfugtighed betragteligt i boligen. 
Reklamationer, som kan henvises til ovenstående, vil ikke blive betragtet som 
berettigede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


