
Setra Fasad
Tidsbesparande. Hållbar. Vacker.

Setra Fasadpanel



Kvalitets-
säkrad till-
verkning 
Setra Fasadpanel är en industri-
ellt målad utomhuspanel. Varje 
tillverkningssteg kontrolleras och 
dokumenteras för att säkerställa en 
högkvalitativ produkt. Vi använder 
den senaste tekniken vid färg-
påläggningen och färgen borstas 
in för att ge optimalt resultat. 
Anläggningen har en torkkapacitet
som tillåter färgskikt på 60 my, 
vilket är vad färgbranschen 
rekommenderar. Grundmålning 
och mellanstrykning sker dessut-
om alltid på en nybearbetad eller 
nymålad yta för att ge produkten 
bästa möjliga hållbarhet.

Ytbehandling ökar hållbarheten  
med 30 procent
Genom att ytbehandla träet när det 
är färskt skyddas det effektivt mot 
UV-strålar, väderpåverkan, mikro- 
organismer med mera. Undersök-
ningar gjorda av bland annat forsk-
ningsinstitutet SP Trätek har visat 
att träpanel som grundmålas redan 
i fabriken har 30 procent längre 
hållbarhet (tid innan den behöver 
underhållsmålas). Trä är ett levande 
material som kan brytas ner på 
relativt kort tid under ogynnsamma 
förhållanden. 

Faktorer som kan påverka träet är:
• Väder och vind
• UV-strålning
• Olika mikroorganismer som alger
• Föroreningar

UV-strålning bryter ner ligninet 
(ett ämne som gör träet starkt) i 
träytan, vilket orsakar fiberlossning 
eller nötning av ytan, så kallat 
gråträ. Efter bara några veckors 
exponering i stark sol kan man se 
hur träet förändras. Ytbehandling-
en förhindrar denna nedbrytning.

Setra Fasadpanel
• Passar vid både nybyggnation och fasadbyte.

• Sparar tid och pengar för både hemmasnickare 
 och proffs.

• Speciellt anpassad råvara från ett av Sveriges bästa 
 granområden.

• Ytbehandling sker på färsk nysågad yta med industriell 
 precision och teknik.

• Varje färgskikt är på hela 60 my, vilket är branschstandard.

• En oljegrundfärg mättar och skyddar optimalt 
 mot väder, vind och annan yttre påverkan.

• Välj själv kulör, profil och antal strykningar – grundmålad, 
 mellanstruken eller toppstruken.

• Torkad och färdig för montering, året runt. 
 När det passar dig!
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Setra Fasadpanel finns i fyra olika ytbehandlingar:   

Setras målningssystem
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Den fabriksmålade panelen har från början 
ett bra grundskydd tack var det täta yt- 
skiktet. Det är dock viktigt att panelen 
behandlas med varsamhet. En förutsätt-
ning för att ytbehandlingen ska fungera 
optimalt är att ytskiktet hålls intakt. Mål-
ningen måste bättras på innan slutstryk-
ning om fasadpanelen blir skadad 
vid uppackning eller vid kapning och 
spikning.

Slutstrykning
Före slutstrykning:
• Besiktiga panelen.
• Tvätta av smuts och eventuell påväxt.
• Behandla med grundolja och grundfärg på 
utsatta detaljer, ändträ, kapytor,
mekaniska skador etc.

För att få bästa hållbarhet bör panelen målas 
färdigt på byggplatsen så fort som möjligt. 
Slutstrykning bör ske senast 6 månader 
efter uppförandet om du använder någon av 
panelerna Oljegrund och Oljegrund+. Om du 
använder Proffs eller Proffs+ kan du vänta 
upp till 12 månader med slutstrykning.  
Utsatta delar av fasaden, som ändträ, kap-
ytor, skarvar med mera bör även behandlas 
med impregnerande grundolja och ett extra 
skikt grundfärg. Beroende på vilken typ av 
behandling du väljer på din Setra Fasadpanel 
behövs olika många lager av slutstrykning. 
Rådgör med din färgleverantör för att få den 
optimala slutstrykningen för din fasadpanel.

Nedbrytning
Färdigmålade Setra Fasadpanel ger effektivt 
skydd mot solens UV-strålning. 

Slamfärg
Setra Fasadpanel kan även beställas med 
slamfärg. Du får samma gedigna och 
praktiska fasadpanel men med slamfärgens 
unika egenskaper. Kontakta din bygghandel 
för aktuellt utbud av sortiment och kulörer.

  

Nedbrytning utan
UV-skydd.

Oljegrund
Setra Fasadpanel Oljegrund är 
behandlad med en vattenbu-
ren alkydbaserad grundfärg. 
En kombination av hög torr-
halt och goda torkegenskaper 
gör det möjligt att behandla 
träet med rätt färgmängd (60 
my). Detta tillsammans med 
bra fuktresistens, gör att Olje-
grundbehandlingen fungerar 
som ett utmärkt skydd för 
träet. Oljegrundbehandlingen 
ger även bra underlag för slut-
behandling med toppfärg. 

Oljegrund+
Setra Fasadpanel Oljegrund+ 
har utöver grundfärg behand-
lats med en vattenburen 
grundolja som är anpassad för 
industriell applicering. Grund- 
olja har en god inträngnings-
förmåga och ger träpanelen 
ett bra skydd mot fukt. Detta 
innebär att risken för sprick-
bildning, flagning och angrepp 
av rötsvampar minimeras.

Proffs
Setra Fasadpanel Proffs har 
utöver grundfärg behandlats 
med ett skikt toppfärg (60 
my) i valfri kulör. Toppfärgen 
är en vattenburen akrylatfärg 
med mycket bra utomhusbe-
ständighet.

Proffs+
Setra Fasadpanel Proffs+ 
har utöver grundolja och 
grundfärg kompletterats med 
ett skikt toppfärg (60 my) i 
valfri kulör. Toppfärgen är en 
vattenburen akrylatfärg med 
mycket bra utomhusbestän-
dighet.              

Slamfärg

Jag 
sparade 
enormt 
med tid 
Ola Andersson bor i den vackra 
villan på Alnö utanför Sunds-
vall som du ser på omslaget av 
denna broschyr. Huset byggdes 
1902 och genomgick en total- 
renovering för tre år sedan.  
Ola har tidigare erfarenheter av 
obehandlad fasadpanel men 
denna gång valde han färdig-
målade Setra Fasadpanel.

– Jag ville ha en fasadpanel 
med god kvalitet som sparar 
arbetstid. Och det fick jag. 
Setra Fasadpanel har mycket 
bra slutfinish, den är rak och 
fin, och det känns tryggt att 
den målats i en industriellt 
övervakad process. Kontroll av 
fukthalt och temperatur gör 
att torkningen blir optimal. De 
förhållandena hade jag inte 
kunnat åstadkomma om jag 
målat panelen själv. Det finns 
inte heller någon ekonomisk 
vinning i att måla själv.

– En annan vinst är att jag 
har sparat enormt med tid. 
Panelen går snabbt att montera 
och huset är skyddat så fort du 
fått upp den. Slutstrykningen 
kan du vänta med till ett annat 
år. Jag är mycket nöjd med 
Setra Fasadpanel och kommer 
inte återgå till obehandlad 
fasadpanel. 

Kulörerna

Grundfärg Ovanstående Setra 
kulör passar till 
slutstrykning av 
nedanstående 
kulörer:
• Mörka kulörer
• Gråblå
• Svartblå

Setra Grund Gråvit 
NCS-S1000N

Setra Gul 
NCS-S1030 Y20R

Setra Grå
NCS-S5500-N

Setra Röd 
NCS-S5040 Y70R

Setra Vit 
NCS-S0502-Y

Ovanstående Setra 
kulör passar till 
slutstrykning av 
nedanstående 
kulörer:
• Gul
• Gröngul

Ovanstående Setra 
kulör passar till 
slutstrykning av 
nedanstående 
kulörer:
• Röd
• Rödbrun
• Brun

Ovanstående Setra 
kulör passar till 
slutstrykning av 
nedanstående 
kulörer:
• Vit
• Ljusgrå

Hantering av Setra 
Fasadpanel

Montering av Setra 
Fasadpanel
Setra Fasadpanel enkelspikas och spik-
huvudena ska ligga i nivå med panelytan. 
Spikhuvudena ska inte borra in sig i panelen 
och de ska inte ligga över panelen. Eftersom 
årsringarna strävar efter att räta ut sig med 
tiden bör lockpanelen spikas enligt skissen. 
Genom att ha krökningar på årsringarna 
uppåt på den brädpanel som monteras på 
väggen och nedåt på den som monteras 
ovanpå får du en naturligt tät panel. Sam- 
tidigt som panelen har plats att röra på sig, 
utnyttjas rörelsemönstret på bästa sätt.

Underbräda

Spikläkt•
•

•

Lockläckt

•
•

Lockbräda
Underbräda

Spikläkt

•

•

Spikas i nivå 
med brädan för 
att inte skada
ytskiktet

” 

Montera Setras 
Fasadpanal när 
det passar dig, 

vinter som 
sommar.

Grundfärg • Grundfärg

Grundolja

•

•

Toppfärg

Grundfärg

•

•

Toppfärg

Grundfärg

Grundolja

•

•

•

4

Nedbrytning med 
UV-skydd.

Panel med fals eller spont enkelspikas. För att 
tillåta virkets naturliga rörelse och minimera 
risken för sprickor.



Enkelfas

Profiler

Dubbelfas

Råplan klyvsida

Falsad 
Spårpanel

Läkt, fasad

Sortiment
Dessa profiler går att få ytbehandlade i 
Oljegrund, Oljegrund+, Proffs eller Proffs+. 
Fråga din bygghandlare om priser och 
leveranstid.

Enkelfaspanel 22x120 mm

Dubbelfaspanel 22x120 mm 

 22x145 mm 

Falsad Spårpanel med  
fasad kant 22x120 mm 

 22x145 mm

Råplan klyv 22x45 mm 

 22x70 mm 

 22x95 mm 

 22x120 mm 

 22x145 mm 

 22x170 mm 

 22x195 mm

Lockläkt fasad 22x45 mm

Setra 
Limträ-
panel
En riktigt bred panel som sätter 
prägel och skapar möjlighet för 
ett unikt utseende på din
fasad. Setra Limträpanel är 
formstabil och hållbar samti-
digt som den har låg sprick-
benägenhet. Limträpanelen 
har en finsågad yta och kan 
levereras färdigmålad eller 
obehandlad.

Setra Limträpanel tillverkas 
av svenskt granvirke och klyvs 
fram ur en limträbalk. Detta ger 
panelen en hög hållfasthet, god 
formstabilitet och låg sprickbe-
nägenhet. I förhållande till sin 
vikt blir det ett mycket starkt 
byggnadsmaterial.

Limträpanelen har låg fukt-
kvot. Detta faktum tillsammans 
med konstruktionen av limma-
de lameller och i huvudsak stå-
ende årsringar, gör att panelens 
rörelse minskar. En formstabil 
panel utan rörelse och sprickor 
bevarar sin ytbehandling och 
färg på bästa möjliga sätt.

Effektiv och effektfull 
Setra Limträpanel monteras 
med galvad eller rostfri spik 
eller skruv. Alltså samma 
metod, material och arbets-
sätt som för vanlig klassisk 
ytterpanel. Panelens bredd gör 
monteringen effektiv då den 
täcker stor yta per panelbräda. 
Den breda brädan skapar 
också möjlighet till snygg 
design och ett unikt utseende 
på varje byggnad. Välj mellan 
stående och liggande monte-
ring eller blanda de båda.

E-Fas med spår. 

D-Fas med spår.

D-Fas med spår 25x225 mm

E-Fas med spår 25x225 mm

Limträpanel
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Setra är en av Sveriges ledande tillverkare 
och leverantörer av trävaror för inredning och 
byggnation. Vi förser byggvaruhandeln med 
ett brett sortiment av golv, panel, limträ 
och byggträ. 

Besök gärna vår webbplats för att läsa 
mer. www.setragroup.com
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