
ORGANOWOOD® BORDKLEDNING 
PRODUKTDATABLAD 

Opplysningene i dette produktdatabladet inneholder retningslinjer om OrganoWood®-bordkledning som er  
hentet fra OrganoWood ABs testresultat, og samlede erfaringer med produktet. OrganoWood AB påtar seg 
intet ansvar for feil bruk av produktet. Den siste versjonen av dette produktdatabladet kan lastes ned fra  
OrganoWood ABs nettside: www.organowood.com

HURTIGFAKTA 
 
Produkt: OrganoWood®-bordkledning

Utseende: Naturfarget gran, blir sølvgrå

Råtemotstand: Prøvet iht. SS-EN 84 & SS-EN 113 og 
klassifisert iht. EN 350-1

Flammebeskyttelse: Flammehemmende egenskaper

Mål: Se brosjyrer og tegninger på www.organowood.
com

Miljø: Inneholder ingen stoffer som er klassifisert som 
miljøfarlige. Klassifisering B av SundaHus og anbefalt 
av Byggvarubedömningen i Sverige. Svanemerket og 
BASTA-registrert. 
 
Sertifikat: Alt OrganoWood® bordkledning er FSC® 
(FSC-C120532) eller PEFC sertifisert.

Bruksområder: Utendørs

Gjenvinning: Som ubehandlet trevirke

Garanti: 10 års garanti på råtebeskyttelse iht. garantikor-
tet 

Kontakt: OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, 
info@organowood.com, organowood.com,  
+46 (0)8 674 00 80

Anvisningen gjelder i perioden 1.1.2018–31.12.2018

OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, info@organowood.com, +46 (0)8 6740080
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PRODUKT  

Produktbeskrivelse
OrganoWood®-bordkledning er et naturfarget, 
miljømerket trevirke med høy motstandskraft mot 
råteangrep. Trevirket har også flammehemmende 
egenskaper. 

Råmaterialet er nordisk gran som modifiseres med 
den prisbelønte og patenterte OrganoClick®- 
teknologien for modifisering av biofibrer. Prosessen 
er utviklet med inspirasjon fra den naturlige fossili-
seringsprosessen, der organiske materialer mine-
raliseres. Ved hjelp av teknologien bindes silisium 
til trefibrene med kjemiske bindinger og skaper 
et miljø der råtesoppen ikke trives. Dessuten er 
silisiumet uantennelig, noe som gir trevirket flam-
mehemmende egenskaper. Trevirket har også blitt 
behandlet med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: 
Smuss- og vannbeskyttelse noe som gir redusert 
risiko for overflatepåvekst samt en overflate om 
eldes og grånes jevnere samt er enklere å rengjøre. 
Silisiumet bindes til trevirket med kjemiske forbin-
delser, slik at egenskapene holdes vedlike etter 
langvarig bruk i regnfulle og fuktige miljøer. 

Miljø og gjenvinning
OrganoWood®-bordkledning inneholder bare stoffer 
som kan føres tilbake til det naturlige kretsløpet. 
Dermed er det ikke behov for å gjenvinne trevirket 
som miljøfarlig avfall, siden kan det gjenvinnes som 
vanlig trevirke i samsvar med lokale forskrifter. Alle 
stoffer som trevirket inneholder, er klassifisert som 
ufarlige for miljøet i samsvar med CLP-forordningen 
(EF-nr. 1272/2008). Trevirket har også fått klassifi-
sering B av SundaHus og anbefales av Byggvaru-
bedömningen i Sverige. Produktene er registrert i 
BASTA-registret.

Garanti
OrganoWood®-bordkledning har 10 års garanti 
på råtebeskyttelse iht. garantikortet som er ut-
stedt av OrganoWood AB. Garantien gjelder alt 
OrganoWood®-modifisert bordkledning som er 
produsert av godkjente produsenter. Garantikortet 
fås der du kjøper trevirket. OrganoWood®s garanti 
blir ugyldig dersom produktet behandles på annen 
måte, for eksempel ved kløyving eller annen bear-
beiding som høvling eller profilering. OrganoWood® 

-modifisert bordkledning skal ikke overmales. 
 

Bruksområder
OrganoWood®-bordkledning er tilpasset til bruk 
utendørs.  
 
Overflatebehandling og vedlikehold
Ved kapping, hulltaking og annen mindre behand-
ling av trevirket må de bearbeidede overflatene 
behandles med OrganoWood® 01. Trebeskyt-
telse: Flamme- og råtebeskyttelse. For optimalt 
resultat bør også synlig endetre behandles med 
OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: Smuss- og 
vannbeskyttelse.

OrganoWood®-modifisert bordkledning er naturfar-
get. Trevirket eldes naturlig og får en vakker, sølv-
grå nyanse med tiden. Hvor raskt trevirket gråner, 
avhenger imidlertid av plassering og værforhold. 
Gråningsprosessen vil være avhengig av værfor-
holdene. Et panel som er plassert helt beskyttet for 
sol, for eksempel under en balkong, får en langsom 
gråningsprosess eller ingen gråning i det hele tatt.

For å beholde den vannavvisende effekten bør tre-
virket vedlikeholdes hvert tiende år eller ved behov 
med OrganoWood® 02. Trebeskyttelse. Frem-
gangsmåte: Rengjør panelene med OrganoWood® 

03. Trerengjøring ved behov. Påfør deretter  
OrganoWood® 02. Trebeskyttelse: Smuss- og 
vannbeskyttelse, som beskrevet i bruksanvisnin-
gen. Husk at OrganoWood® 02. Trebeskyttelse 
trenger tid til å herde for å få en helt vannavvisende 
effekt. Fullstendig herding oppnås etter cirka to 
uker, men kan ta lengre tid avhengig av værforhol-
dene. Påføring bør skje når det er minst 10 grader 
varmt.
     
For mer teknisk info se produktdatabladet for de 
forskjellige OrganoWood® -overflatebehandlings-
produktene.  
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FAKTA OM TRE
 
» OrganoWood® er først og fremst tilpasset for mo-
difisering av furu og gran. Gran har tradisjonelt sett 
blitt brukt som råvare til ytterkledning på bygninger 
på grunn av sine gode egenskaper, lave vekt og 
styrke. Relativt små og runde kvister samt lavere 
fuktopptak enn furu. Siden både furu og gran beve-
ger seg i takt med luftfuktighet og temperatur, kan 
det oppstå sprekker etter montering, eller kvister 
faller ut, særlig i tørre perioder. Eventuelle sprekker 
trekker seg vanligvis sammen igjen når luftfuktighe-
ten øker. 
 
» Til OrganoWood®-modifisert bordkledning brukes 
kløyvet kjernetre fra gran som sages frem av tørket 
råvare. Bordene høvles til ferdig størrelse og profil 
og får den finsagde overflaten, før den impregneres 
med OrganoWood®-modifisering. OrganoWood® 
ytterkledning fås med flere forskjellige profiler. Se 
eksemplet i illustrasjonen til høyre. Les mer om 
profilinformasjon i panelbrosjyren eller på www.
organowood.com 
 
 

 
 
 
» Trevirke som plasseres utendørs, blir naturlig 
grått, men gråningsprosessen kan se forskjellig ut 
avhengig av årstider og værforhold. I noen tilfeller 
kan gråningen i starten oppleves som flekker eller 
små, grå prikker, men dette jevner seg ut relativt 
raskt. Tre montert horisontalt, har ofte en raskere 
gråningsprosess enn tre montert loddrett.
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