
FDV – Forvaltning, Drift og Vedlikehold.      

Kunde/prosjektinformasjon 

Gjelder alle våre leveranser av vindusomramminger, søyler, hjørnekasse, mønedekor og pyntevinduer. 

Leverandør 

Aanesland Fabrikker AS 

Gaupemyrheia 18 

4790 Lillesand 

tlf_ 372 76 299 – 372 76 900 

post@aanelsandtre.no 

Leverte produkter: 

1. Vindusomramminger 

2. Søyler/ terassesøyler 

3. Mønedekor 

4. Hjørnekasser 

5. Pyntevinduer 

6. Anno skilt 

Materialspesifikasjon: 

Materialer:  Kommentar Gjelder for produkt 

Gran til sidebord, tverrstykker, 
utforing og pyntevindu 

Innkj. I fallende lengder  1,3,4,5 

Cu impr. furu til vannbrett Innkj. I fallende lengder  1 

Malmfuru til vannbrett Innkj. I fallende lengder  Ikke standard 

Aluminiumstetting Innkj. I faste lengder Mont. Bakkant vannbr. 1 

Helblekk til vannbrett Innkj. I faste lengder  Ikke standard 

Cu impr. furu limtre Innkj. I faste lengder  2 

Pyntevindu Innkj. Komplett   5 

Limtre Innkj. I fallende lengder  6 

Gran 36*198mm Innkj. I fallende lengder  4 

 Innkj. I fallende lengder  3 

    

Overflatebehandling:    

Grunning Teknos Vannbasert  1,2,3,4,6 

Mellomstrøk Teknos Vannbasert/Teknos Nordica 
Eco 

 Ikke standard 

Mellomstrøk spesialfarge Jotun Optimal  Ikke standard 

Transparent beis Jotun Trebitt  Ikke standard 

    

Monteringsmateriell   1,2,3,4 

Rustfrie skruer 4,2x56  1,2,3,4 

Spesialsilikon Tec 7  1,2,3,4 

Rustfri spiker 1,6x1,4mm MFT  1,2,3,4 

Monterings lim Tec7  1,2,3,4 

    

 

Annet: 

Reklamasjoner – Rettes til produsent snarest etter at forholdet er oppdaget.  

Reklamasjonsrett – leverandøren gir reklamasjonsrett som følger av det til enhver tid gjeldende lovverk. På ubehandlet trevirke gis det ingen reklamasjonsrett. 

Montering  • Tildekkes på byggeplass med UV- og fuktsikker plast 

• Viktig å følge detaljtegninger utarbeidet av BP til den aktuelle signatur 

• Sidebord må monteres med min 6mm klaring til vannbrett. Vi leverer alle sidebord med overmål på 25mm. Disse må 
kappes i topp til riktig lengde på byggeplass. 

• Alle kappflater/ endeved forsegles med 2 lag grunning samt 1 lag toppstrøk. 

• Søyler monters med god klaring til betong/grunn. Konstruksjon må hindre vanntilførsel fra topp på søyle 

• Mønekryss monteres sammen med rikelig Tec-7/eller tilsvarende i krysset for å hindre fuktinntrenging i endeved. 

• På hjørnekasser benyttes tec-7/eller lignende i sammenføyninger 

• Monteringshull, endeved etter kapping/ tilpassing etc. må forsegles umiddelbart etter montering for å unngå 
fuktinntrenging. 

Vedlikehold  • Vær oppmerksom på at impregnert trevirke har høyt fuktinnhold og skal ikke overflatebehandles før trefukten er mindre 
enn 15% 

• Impregnerte vannbrett og andre ubehandlede overflater må så raskt som mulig overflatebehandles med 1 lag grunning 
min 1 lag toppstrøk 

• Produkter som leveres med grunning og mellomstrøk skal overflatebehandles innen 12 måneder. 

• Fremtidig vedlikehold bør utføres ihht malingsleverandørens anbefalinger samt lokale forhold.  

• Sjekk og utbedre fugede skjøter årlig med Tec-7 eller tilsvarende MS-polymer. 

• Vi anbefaler å bruke utendørs grunning samt akrylbasert dekkbeis fra anerkjente produsenter. 

• Vær oppmerksom på risikoen for å male for ofte slik at malingsfilmen blir for tykk.  
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