
MERE INSPIRATION  //  FLERE PRODUKTER  //  BEDRE LØSNINGER

PROFILBRÆDDER 
DE FLOTTESTE LØSNINGER TIL LOFT OG VÆG



RAW profilbrædder er velegnet til både loft- og vægbeklæd-
ninger, og indgår i mange former for nybyggeri og renove-
ringer, som et naturligt alternativ til malede eller tapetsere-
de flader.

Brandgodkendt klasse 2
RAW profilbrædder er brandgodkendt (iht. DS1065-2) som 
beklædningsklasse 2, og kan derfor anvendes overalt i dan-
ske énfamiliehuse.

Indeklimamærket
Følgende RAW profilbrædder er Indeklimamærket: Classic, 
Select og Premium. Det betyder, at du trygt kan bruge dem 
alle steder i hjemmet.

ET NATURLIGT VALG - TIL HELE BOLIGEN
FSC & PEFC
Alt det træ vi anvender til produktion af profilbrædder er 
FSC eller PEFC certificeret. Begge er internationale mærk-
ningsordninger for træ og papir, der garanterer ansvarlig 
og bæredygtig skovdrift. Læs mere på www.fsc.org 
og www.pefc.dk

Classic serien er tørret til 16% fugt, og er den mest solgte 
kvalitet i Danmark. Efter montering kan hvert bræt krym-
pe 1-2 mm, og er derfor bedst egnet til loftbeklædning. 

Select serien er tørret til 12%, et valg der både tilgodeser 
stabilitet og økonomi. 

Premium serien – Tørret til 8% - Når kun det bedste er 
godt nok.

Premium Plus er tørret til 8%, er knastfrit og med skjult 
sømning som sikrer et eksklusivt og proffesionelt resultat.

VÆLG DET RIGTIGE 
PROFILBRÆT
Nyfældet træ har en fugtighed på minimum 30%
Træ er et organisk og levende materiale, som udvider eller 
trækker sig sammen afhængig af temperatur og fugtighed. 
I skoven har træet en fugtighed på minimum 30%, og når 
træet optager eller afgiver fugt, medfører det, at træet 
krymper eller vokser en smule.

Dansk indeklima har en fugtighed på ca. 8%
I det nordiske indendørsklima får træet med tiden en 
fugtighed på ca. 8%. Derfor har træ, som inden montering 
er tørret til en fugtighed på 8%, en ekstrem god stabilitet 
med minimal bevægelse. Hvis man anvender træ med 
en højere fugtighedsprocent indendørs, vil det med tiden 
tilpasse sig til indendørsklimaet, og dette vil medføre mere 
eller mindre bevægelse i træet.

Vælg det rigtige RAW profilbræt til dit hjem
Træ som anvendes i byggeri, tørres forskelligt, alt efter hvor 
og hvordan det skal benyttes, og hvilket resultat og form 
for stabilitet man ønsker. RAW profilbrædder findes med en 
fugtighed på henholdsvis 8, 12 eller 16%. De 4 serier hed-
der Premium Plus, Premium, Select og Classic.
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SELECT

EKSTRA TØRRET FOR BEDRE RESULTAT

12%
FUGTIGHED

8%
FUGTIGHED

PREMIUM

TØRRET OPTIMALT FOR ATOPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

16%
FUGTIGHED

CLASSIC

OVNTØRRET FOR BEDRE RESULTAT

NOGLE AF PRODUKTERNE 
KAN VÆRE BESTILLINGSVARER 

- SPØRG I DIN NÆRMESTE 
STARK FORRETNING

RAW PROFILBRÆDDER FINDES I 4 SERIER

8%
FUGTIGHED

PREMIUM PLUS

TØRRET OPTIMALT FOR ATOPNÅ DE BEDSTE RESULTATER
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Træ er fantastisk!
Der er ikke mange byggematerialer, der kombinerer styrke, 
fleksibilitet og design som træ gør – og så vokser det bog-
stavelig talt lige op af jorden!

I århundreder har fyrretræ været anvendt i skandinavisk 
byggeri og boligindretning. Det skyldes ikke mindst fyrre-
træets mange unikke egenskaber:
• Minimal belastning af miljøet
• Naturmateriale, dvs. godt for indeklimaet
• Smukke overflader
• Giver en god akustik i hjemmet

BRING NATUREN IND I HJEMMET
Træ fra Nordsverige og Finland
Træet til RAW profilbrædder oprinder fra Nordsverige og 
Finland, hvor træerne vokser langsomt, og derfor får en 
meget tæt og ensartet struktur. Det gør træet specielt vel-
egnet til flotte løsninger indenfor loft- og vægbeklædninger.

Få et smukt hjem med god samvittighed
I Norden plantes der flere træer end der fældes, og 
bearbejdningen belaster miljøet noget mindre end produk-
tionen af mange andre typer byggematerialer. Derfor kan 
du med god samvittighed vælge RAW træprodukter til at 
forskønne dit hjem. 

RAW profilbrædder er overfladebehandlet for at gøre det 
nemmere for dig, da de er lige til at sætte op i dit hjem. 
Se de enkelte produkter her i brochuren for at se, hvilken 
løsning der passer dig bedst.

Overfladebehandling: Hvidmalet
Efter forarbejdning overfladebehandles træet af to om-
gange, Først behandles træet med en grunder, (Premium 
Plus behandles 2 gange) der forsinker den naturlige æld-
ningsproces i træet, samtidig med at knasterne forsegles. 
Derefter behandles træet med en mat, dækkende, hvid 
maling i farven NCS S0502-Y. (Premium Plus glans 20) En 
forudsætning for at overfladebehandlingen lykkes er at 
træet pudses i stedet for blot at blive høvlet. Bevarelsen af 
knaster og årringe er med til at understrege, at der er tale 
om et naturmateriale. Resultatet bliver et smukt hvidt loft 
eller væg.

Overfladebehandling: Superlak

FAKTA OM
RAW PROFILBRÆDDER
Dimensioner
Læg venligst mærke til, at man i Danmark benævner 
profilbrædder med deres “nominelle” mål, der afviger fra 
de faktiske mål. 

I faktaboksen ved produkterne er oplyst begge mål, f.eks.: 
• Nominel mål: 19×125 mm = Aktuel mål 15×120 mm 
• Nominel mål: 19×100 mm = Aktuel mål 15×95 mm

Pakkestørrelser
• 19 mm. 1 bundt = 6 stk. folieret i plast
• 19 mm. 1 bundt = 5 stk. folieret i plast (Premium Plus)

Endenot på alle RAW profilbrædder
Alle profilbrædder er forsynet med en endenot, med en 
lille runding, der sikrer en pæn samling og dermed et mere 
fuldendt resultat der minimerer spild.

Bemærk
Endenoten reducerer længden med ca. 40 mm

Efter forarbejdning overfladebehandles træet af to omgange. 
Først behandles træet med en klar lak, der forsinker den 
naturlige ældningsproces i træet, samtidig med at knasterne 
forsegles. Derefter behandles profilbrættet med en hvidpig-
menteret lak med markedets måske bedste UV filter i farve-
koden NCS S 0500-N, som bevarer den naturlige struktur i 
træet. Superlakken giver en større ensartethed mellem splint 
og kerneved, og sikrer at profilbrædderne ældes på en smuk 
måde. Resultatet bliver et smukt lyst loft eller væg, hvor den 
naturlige struktur bevares i form af knaster og årringe. 

Overfladebehandling: Panellak
Behandlingen med den vandbaseret Panellak bevarer meget 
af træets udtryk og særpræg. Efter forarbejdning overflade-
behandles træet en gang med en hvidlaseret, UV-beskytten-
de Panellak i farvekoden NCS S 0500-N, som bevarer den 
naturlige struktur i træet. Bevarelsen af knaster og årringe 
er med til at understrege, at der er tale om et naturmate-
riale. Resultatet bliver et smukt hvidlaseret loft, som er solgt 
gennem generationer.

Design
Der findes 3 forskellige profiler:
• Med skrå grøft (TGV) profil
• Med lige grøft (TGU) profil
• Uden grøft (TG) profil 

De 4 forskellige profileringer er vist herunder:

OVERFLADEBEHANDLINGER

“TGV” profil “TGU” profil

“TG” profil “TGU” profil



PROFIL 3121
ET UNIKT PRODUKT MED MARKEDETS MÅSKE BEDSTE UV FILTER

Tørret til 12% og overfladebehandlet med Superlak
Profil 3121 er tørret til 12%, et valg der både tilgodeser 
stabilitet og økonomi. Tørringen til 12% sikrer at brættet 
både krymper og krummer mindre, og tilpasser sig derfor 
bedre det danske indendørsklima. Tørringen er ligeledes et 
krav for vedhæftning af den unikke Superlak. Efter profile-
ring bliver profilbrættet pudset. Profilbrættet er forsynet 
med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn 
samling og minimerer spild.

Overfladebehandling: Superlak
Efter forarbejdning overfladebehandles træet af to om-
gange. Først behandles træet med en klar lak, der forsinker 
den naturlige ældningsproces i træet, samtidig med at 
knasterne forsegles. Derefter behandles profilbrættet med 
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Varenr.: 12160191251
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3121
Kvalitet:  A-kvalitet
Fugt:  12% 
Overflade:  Superlak
Profil: TGV
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0500-N

Faktiske mål 
Tykkelse: 15 mm
Bredde: 120 mm
Dækbredde: 110 mm
Forbrug:  9,1 lbm/m2

15

10

17

30°

110

SELECT

EKSTRA TØRRET FOR BEDRE RESULTAT

12%
FUGTIGHED Info om profil 3121

STARK ANBEFALER PROFIL 3121

en hvidpigmenteret lak med markedets måske bedste UV 
filter, som bevarer den naturlige struktur i træet. Superlak-
ken giver en større ensartethed mellem splint og kerneved, 
og sikrer at profilbrædderne ældes på en smuk og ensartet 
måde. Resultatet bliver et smukt lyst loft, med flotte skyg-
geeffekter, hvor den naturlige struktur bevares i form af 
knaster og årringe. 

Det hurtige overblik
• Tørret til 12% fugtighed – begrænser krympning
• Helt unik hvidpigmenteret overfladebehandling 
•  Markedets måske bedste UV-beskyttende Superlak 
•  Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
• TGV Profil med flotte skyggeeffekter
• Blød og silkeagtig overflade
• Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

Serie Fugtighed Kvalitet Egenskaber

Classic 16% God Kan krympe 1–2 mm

Select 12% Bedre Minimal krympning

Premium   8% Bedst Meget formstabil

Premium Plus   8% Eksklusiv Meget formstabil



Info om profil 3121
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PROFIL 3131

Et smukt hvidt loft
Smuk og klassisk profil, som har været populær i mange år. 
Træet er tørret optimalt til kun 8% fugtighed, som sikrer 
et meget flot og stabilt produkt, der ændrer sig minimalt 
over tid. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en 
lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild.

Overfladebehandling: Hvidmalet
Efter forarbejdning overfladebehandles træet af to om-
gange, Først behandles træet med en grunder, der forsinker 
den naturlige ældningsproces i træet, samtidig med at 
knasterne forsegles. Derefter behandles træet med en mat 
dækkende hvid maling i farven NCS S0502-Y. En forudsæt-

VÆLG PREMIUM SERIEN, NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK

PREMIUM

TØRRET OPTIMALT FOR ATOPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

8%
FUGTIGHED
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Info om profil 3131
Varenr.: 12160191252
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3131
Kvalitet:  A-kvalitet
Fugt:  8% 
Overflade:  Hvidmalet
Profil: TGV
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0502-Y

Faktiske mål 
Tykkelse: 15 mm
Bredde: 120 mm
Dækbredde: 110 mm
Forbrug:  9,1 lbm/m2

ning for at overfladebehandlingen lykkes er at træet pudses 
i stedet for blot at blive høvlet. Bevarelsen af knaster og 
årringe er med til at understrege, at der er tale om et natur-
materiale. Resultatet bliver et smukt hvidt loft med flotte 
skyggeeffekter.

Det hurtige overblik
• Hvidt loft i farven NCS S0502-Y
• Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
• TGV Profil med flotte skyggeefekter
• Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima 
• Overfladen er pudset
• Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

Serie Fugtighed Kvalitet Egenskaber

Classic 16% God Kan krympe 1–2 mm

Select 12% Bedre Minimal krympning

Premium   8% Bedst Meget formstabil

Premium Plus   8% Eksklusiv Meget formstabil
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Info om profil 3131
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PROFIL 3127

Hvis du er til det rustikke
Profilbrættet er hvidmalet og har en ru overflade. TG pro-
filen giver flotte skyggeeffekter og et meget rustikt udtryk. 
Tørringen til kun 8% sikrer et meget flot og stabilt produkt, 
der ændrer sig minimalt over tid. Profilbrættet er forsynet 
med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn 
samling og minimerer spild. Vælg Premium serien når kun 
det bedste er godt nok!

Overfladebehandling: Hvidmalet
Efter forarbejdning overfladebehandles træet af to om-
gange, Først behandles træet med en grunder, der 
forsinker den naturlige ældningsproces i træet, samtidig 
med at knasterne forsegles. Derefter behandles træet med 

en mat dækkende hvid maling i farven NCS S0502-Y. En 
forudsætning for at overfladebehandlingen lykkes er at 
træet pudses i stedet for blot at blive høvlet. Bevarelsen af 
knaster og årringe er med til at understrege, at der er tale 
om et naturmateriale. Resultatet bliver et smukt hvidt loft 
med flotte skyggeeffekter.

Det hurtige overblik
• Ru overflade – giver et flot rustikt loft
• Hvidmalet i farven NCS S0502-Y (læs mere på side 3)
• Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
• Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima 
• Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

PREMIUM
Varenr.: 12170191252 
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3127
Kvalitet:  A-kvalitet
Fugt:  8% 
Overflade:  Hvidmalet
Profil: TG
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0502-Y

Faktiske mål 
Tykkelse: 15 mm
Bredde: 118 mm
Dækbredde: 112 mm
Forbrug:  8,9 lbm/m2

Info om profil 3127

15

112

1,5
6

Serie Fugtighed Kvalitet Egenskaber

Classic 16% God Kan krympe 1–2 mm

Select 12% Bedre Minimal krympning

Premium   8% Bedst Meget formstabil

Premium Plus   8% Eksklusiv Meget formstabil

PREMIUM

TØRRET OPTIMALT FOR ATOPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

8%
FUGTIGHED
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PROFIL 3132

PROFIL 3133
Et smukt og ensartet loft, hvor træet kommer til sin ret
Dette profilbræt er TG-faset, som giver loftet en flot ensartethed uden skygge-
effekter, når det er monteret. Tørringen til kun 8% sikrer et meget flot og 
stabilt produkt, der ændrer sig minimalt over tid. Efter tørring og profilering er 
træet behandlet med den unikke Superlak, som bevarer den naturlige struktur i 
træet. Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer 
en pæn samling og minimerer spild. Vælg Premium serien når kun det bedste 
er godt nok!

Det hurtige overblik
• Tætsiddende profilbrædder – giver et flot ensartet loft
•  Overfladen er pudset og derefter behandlet med vores Superlak 

(læs mere på side 3)
• Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
• Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima 
• Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

PREMIUM

TØRRET OPTIMALT FOR ATOPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

8%
FUGTIGHED

Varenr.: 12160191256
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3132
Kvalitet:  A-kvalitet
Fugt:  8% 
Overflade:  Hvidmalet
Profil: TG
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0502-Y

15

112

6

Faktiske mål 
Tykkelse: 15 mm
Bredde: 118 mm
Dækbredde: 112 mm
Forbrug:  8,9 lbm/m2

PREMIUM

TØRRET OPTIMALT FOR ATOPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

8%
FUGTIGHED

Varenr.: 12160191255
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3133
Kvalitet:  A-kvalitet
Fugt:  8% 
Overflade:  Superlak
Profil: TG
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0500-N

15

112

6

Faktiske mål 
Tykkelse: 15 mm
Bredde: 118 mm
Dækbredde: 112 mm
Forbrug:  8,9 lbm/m2

Et smukt, hvidt og ensartet loft eller væg
Profilbrættet er hvidmalet og har en glat overflade. Det er utrolig alsidigt og 
samtidigt både moderne og stilrent. Fordi profilbrættet er TG-faset, giver det en 
flot ensartethed uden skyggeeffekter, når loftet er beklædt eller anvendt som 
vægbeklæding. Tørringen til kun 8% sikrer et meget flot og stabilt produkt, der 
ændrer sig minimalt over tid. Profilbrættet er forsynet med en endenot med 
en lille runding. Det sikrer en pæn samling og minimerer spild. Vælg Premium 
serien når kun det bedste er godt nok!

Det hurtige overblik
• Tætsiddende – giver et flot, ensartet loft
•  Overfladen er pudset og derefter malet hvid (læs mere på side 3)
•  Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
• Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima 
• Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild
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PROFIL 3136
Hvis du er til det rustikke
Profilbrættet er hvidmalet og har en ru overflade. TGU profilen giver flotte 
skyggeeffekter og et meget rustikt udtryk. Tørringen til kun 8% sikrer et 
meget flot og stabilt produkt, der ændrer sig minimalt over tid. Profilbrættet er 
forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og 
minimerer spild. Vælg Premium serien når kun det bedste er godt nok!

Det hurtige overblik
• Ru overflade – giver et flot rustikt loft
• Hvidmalet i farven NCS S0502-Y (læs mere på side 3)
• Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
• Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima 
• Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

PROFIL 3429
Hvis du er til det rustikke
Profilbrættet er hvidmalet og har en børstet overflade. TG profilen giver flotte 
skyggeeffekter og et meget rustikt udtryk. Tørringen til kun 8% sikrer et 
meget flot og stabilt produkt, der ændrer sig minimalt over tid. Profilbrættet er 
forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn samling og 
minimerer spild. Vælg Premium serien når kun det bedste er godt nok!

Det hurtige overblik
• Børstet overflade – giver et flot rustikt loft
• Hvidmalet i farven NCS S0502-Y (læs mere på side 3)
• Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
• Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima 
• Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

PREMIUM

TØRRET OPTIMALT FOR ATOPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

8%
FUGTIGHED

Varenr.: 12160191259
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3136
Kvalitet:  A-kvalitet
Fugt:  8% 
Overflade:  Hvidmalet
Profil: TGU
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0502-Y

Faktiske mål 
Tykkelse: 15 mm
Bredde: 120 mm
Dækbredde: 110 mm
Forbrug:  9,1 lbm/m2

110

15

10

Varenr.: 121701910251 
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3429
Kvalitet:  A-kvalitet
Fugt:  8% 
Overflade:  Hvidmalet
Profil: TG
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0502-Y

Faktiske mål 
Tykkelse: 15 mm
Bredde: 118 mm
Dækbredde: 112 mm
Forbrug:  8,9 lbm/m2

15

112

1,5
6

PREMIUM

TØRRET OPTIMALT FOR ATOPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

8%
FUGTIGHED
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PROFIL 3141

Serie Fugtighed Kvalitet Egenskaber

Classic 16% God Kan krympe 1–2 mm

Select 12% Bedre Minimal krympning

Premium   8% Bedst Meget formstabil

Premium Plus   8% Eksklusiv Meget formstabil

Et smukt hvidt loft 
Ny og smuk profil, som er fingersamlet, knastfri, og som 
desuden kan monteres med skjult sømning. Træet er tørret 
optimalt til kun 8% fugtighed, som sikrer et meget flot og 
stabilt produkt, der ændrer sig minimalt over tid. Profil-
brættet er forsynet med en endenot med en lille runding. 
Det sikrer en pæn samling og minimerer spild.

Overfladebehandling: Hvidmalet 
Efter forarbejdning overfladebehandles træet af tre om-
gange. Først behandles træet to gange med en grunder, 
der forsinker den naturlige ældningsproces i træet. Derefter 
behandles træet med en dækkende hvid maling i farven 

VÆLG PREMIUM PLUS, FOR ET EKSKLUSIVT OG PROFESSIONELT RESULTAT.

TØRRET OPTIMALT FOR ATOPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

8%
FUGTIGHED

NCS S 0502-Y, glans 20. En forudsætning for at overflade-
behandlingen lykkes er at træet pudses i stedet for blot at 
blive høvlet. Bevarelsen af årringe er med til at understrege, 
at der er tale om et naturmateriale. Resultatet bliver et 
smukt hvidt loft med flotte skyggeeffekter.

Det hurtige overblik
• Hvidt loft i farven NCS S0502-Y, glans 20
• Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
• TGU Profil 5 mm spor
• Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima 
• Overfladen er pudset
• Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

PREMIUM PLUS

Info om profil 3141
Varenr.: 12160191250
Dimension: 19×125 mm
Type: RAW fyr profil 3141
Kvalitet:  Knastfri A-kvalitet
Fugt:  8% 
Overflade:  Hvidmalet
Profil: TGU 5 mm spor
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0502-Y, glans 20

Faktiske mål 
Tykkelse: 15 mm
Bredde: 118 mm
Dækbredde: 104 mm
Forbrug:  9,62 lbm/m2

104
14

15



137
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PROFIL 3112

PROFIL 3135
Smalle, hvidmalede profilbrædder i topkvalitet
Forestil dig et loft du så da du var barn, så er der en stor chance for det er et loft 
som dette. Smuk og klassisk profil der er gjort smallere. Træet er tørret optimalt 
til kun 8% fugtighed og efter profilering bliver profilbrættet pudset. Tørringen til 
kun 8% sikrer et meget flot og stabilt produkt, der ændrer sig minimalt over tid. 
Profilbrættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn 
samling og minimerer spild. Resultatet bliver et smukt, hvidt loft med mange 
flotte skyggeeffekter. Vælg Premium serien, når kun det bedste er godt nok!

Det hurtige overblik
• Smalle hvide profilbrædder – giver et specielt udtryk på loftet
• Hvidt loft i farven NCS S0502-Y
•  Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
• TGV Profil med mange flotte skyggeeffekter
• Tørret til 8% – optimal tørring til det danske indeklima 
• Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild

PREMIUM

TØRRET OPTIMALT FOR ATOPNÅ DE BEDSTE RESULTATER

8%
FUGTIGHED

CLASSIC

OVNTØRRET FORBEDRE RESULTAT

16%
FUGTIGHED

Varenr.: 12160191008
Dimension: 19×100 mm
Type: RAW fyr profil 3112
Kvalitet:  A-kvalitet
Fugt:  16% 
Overflade:  Panellak
Profil: TGV
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0500-N

Faktiske mål 
Tykkelse: 15 mm
Bredde: 95 mm
Dækbredde: 85 mm
Forbrug:  11,73 lbm/m2
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30°

85

Varenr.: 12160191009
Dimension: 19×100 mm
Type: RAW fyr profil 3135
Kvalitet:  A-kvalitet
Fugt:  8% 
Overflade:  Hvidmalet
Profil: TGV
Endenot: Ja
Farvekode: NCS S 0502-Y

Faktiske mål 
Tykkelse: 15 mm
Bredde: 95 mm
Dækbredde: 85 mm
Forbrug:  11,73 lbm/m2

15

10

17

30°

85

Smalle profilbrædder 
Smalle laserede profilbrædder er en gammel dansk tradition, som er blevet 
moderne igen. På klassisk vis er profilbrættet tørret til 16%. Derfor egner profil 
3112 sig bedst til loftbeklædning, hvor der tillades bevægelse i træet. Resul-
tatet bliver et smukt hvidlaseret loft med mange flotte skyggeeffekter. Profil-
brættet er forsynet med en endenot med en lille runding. Det sikrer en pæn 
samling og minimerer spild. Ønsker man et mere stabilt produkt anbefales et 
produkt fra Premium serien.

Det hurtige overblik
• Smalle profilbrædder – giver et specielt udtryk og ”minder” om gamle dage
• Hvidlaseret Panellak (læs mere på side 3)
•  Vandbaseret og miljøvenlig overfladebehandling
• TGV Profil med mange flotte skyggeeffekter
• Tørret til 16% – tillader bevægelse i træet
• Endenot der sikrer en pæn samling og minimerer spild
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Før montering
Profilbrædderne er ved levering pakket ind i plastfolie som 
beskytter mod fugt og snavs.

Pas på dine profilbrædder
Træ er et rent naturprodukt, der udvider sig og trækker sig 
sammen afhængigt af temperatur og luftfugtighed. Tag der-
for produktet ind og lad det akklimatisere i emballagen i 48 
timer. Temperaturen bør være ca. 20°C, og luftfugtigheden 
i rummet mellem 40 og 60%. Hvis produktet opbevares un-
der andre forhold selv i kortere tid, kan vi ikke længere ga-
rantere resultatet. Åbn emballagen inden døre, efterhånden 
som profilbrædderne skal monteres, og følg nedenstående 
monteringsvejledning.

Monteringsvejledning af profilbrædder 
på lofter og vægge
Profilbrædderne skal monteres på et plant underlag af f.eks. 
lægter, brædder eller reglar. Vi anbefaler en maximum regel 
afstand på 60 cm. Vi anbefaler også at benytte en dykker-
pistol til monteringen med elgalvaniseret dykkere F-16, 38 
mm, der slåes i på fersiden - dog i notgangen på Premium 
Plus. 

Begyndelse
Start med at montere de første brædder langs en langvæg. 
Brug rettesnor for at få en lige linje i opsætningen og kon-
troller retningen for ca. hver 5. bræt.

MONTAGEVEJLEDNING

Endenoten
Endenotet profilbrædder kan samles mellem reglarne. Dog 
må der aldrig monteres flere samlinger ved siden af hin-
anden. Der skal være mindst to hele profilbrædder mellem 
hver samling.
For at få det bedste resultat, anbefales det at lime endenot-
ningen sammen. Det er tilstrækkelig med en lille smule lim 
på ferens underside. Øvrige dele af loft/væg skal ikke limes.
Længden på hvert profilbræt skal være mindst 60 cm lang, 
og være fastgjort i mindst to reglar.
Profilbrædder uden endenot skal altid samles midt over 
en regel. Begge ender skal sømmes fast mod underlaget. 
Fordel samlingerne over hele arealet. 

Afslutning
Den sidste række skal evt. saves for at passe til loftet. Af 
brandtekniske hensyn må man ikke ”trække” profilbræd-
derne fra hinanden i fer og not, for at få dem til at passe 
bedre.

Vigtigt!
Kontroller hvert bræt inden opsætning. Vær opmærksom 
på, at det kan være svært at se evt. fejl eller afvigelser i 
kunstigt lys. Vi modtager ikke reklamation baseret på kos-
metiske fejl, når brædderne først er monteret.

Spørg eventuelt en professionel håndværker til råds.
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