
KÄRNTRALL

Vad händer med trallen?

Vackrare med tiden
Kärntrall åldras naturligt vilket medför att grånaden inte alltid sker jämnt över virket. Exempelvis kommer splint-
veden att gråna snabbare än kärnveden. Först kan grånaden upplevas som fläckig men detta jämnas ut med tiden. 
Efter 1-2 år har ett tralldäck som är placerat utomhus i solljus fått en vacker jämngrå yta.

En effekt som kan uppkomma på allt virke som placeras utomhus och åldras är så kallad fliskritning (“fiberludd”). 
Detta förekommer i huvudsak i kraftigt solexponerade miljöer då ligninet, som binder ihop virkets fibrer, bryts ned 
av solens UV-strålning. Fliskritning är en helt naturlig process i virkets “kretslopp” och det är för övrigt av detta 
“fiberludd” som getingarna bygger sina bon och samhällen.

Med tiden kommer virkets yta att likna drivved både till färgen och strukturen. Fliskritning kan borstas bort med en 
stålborste. Processen kan minskas eller fördröjas genom ytbehandling.



AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, 
emballage-, råvaru- och handelskoncern med 
verksamhet i Väst-/Mellansverige och Estland. 

AB Karl Hedin Råvara förser företagets sågverk 
och emballage i Sverige med virke från lokala 
skogsägare. 

AB Karl Hedin Bygghandel är en väletablerad bygg- 
och industrihandelskedja med försäljningsställen på 
flertalet orter i Väst-/Mellansverige.

AB Karl Hedin (Huvudkontor)
Box 2008
SE-737 02 Fagersta
Sweden
Tel: +46 223 435 00
Fax: +46 223 144 74

Besöks-/leveransadress:
Bergslagsvägen 49
737 33 Fagersta

www.abkarlhedin.se
www.bergslagspanel.se
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FAKTA & TIPS
Helt naturligt rötskydd. Svensk råvara.  
Behöver inte behandlas, grånar vackert med tiden. 

Om behandling önskas rekommenderar vi klar 
eller pigmenterad trallolja. Följ alltid tillverkarens 
rekommendationer.

Montera alltid utomhusgolvet på reglar enligt 
bygganvisningar från Svenskt trä  
www.byggbeskrivningar.se

Förborra eller använd självborrande rostfri trallskruv. 
Dra inte åt skruvarna för mycket eftersom träet då kan 
spricka med tiden.

Montera alltid kärntrall minst 300 mm fritt från mark. 
Sörj för god ventilation.

Bryt av större altaner med friser, 
det blir snyggare och du slipper fula 
skarvar.

Rengör trallen minst 2 ggr/år med en 
underhållstvätt för att undvika oönskad 
påväxt.

Synlig märg kan göra att den lossnar 
och ger då skarpa kanter.

Om märgen ligger under ytan, kan 
både större och mindre sprickor 
uppstå.


