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Hantering och lagring
Träullits produkter levereras på pallar för truckhantering; lossning 

sker vanligtvis med gaffeltruck. Skivorna skall hanteras så att ytor 

och kanter inte skadas. Om pallar lyfts med s.k. “bandstropp” måste 

de översta skivornas långkanter skyddas för att förhindra eventuella 

skador. 

Produkter i stora format, som Träullit Helväggselement, levereras 

stående på öppen lastbil. Lyftstroppar är ingjutna i elementens 

ovankant. Mobilkran, alternativt annan lyfthjälp, krävs för att hantera 

elementen på arbetsplatsen. 

Träullit har ett fuktinnehåll på 15% +-5% vid leverans i temperatur 

+20° C, 50-70% RF.  Före montering skall skivorna förvaras i en 

varm och torr lokal. Träullits produkter skall skyddas mot nederbörd 

och blöta skivor skall ej monteras. Likt alla övriga naturmaterial skall 

skivorna helst konditioneras i samma rumsklimat där de senare skall 

monteras. 

Acklimatisering
För att anpassa sig till de fukt- och temperaturnivåer som förväntas 

i råda i den färdiga lokalen bör Träullitskivorna acklimatiseras i minst 

14 dagar före montering. Om temperatur- och fuktnivåer i skivorna 

har stora avvikelser gentemot rummet är det viktigt att säkerställa 

att skivorna “luftas”. Detta kan göras genom att placera läkt mellan 

skivorna samt ombesörja för god ventilation.

Bearbetning
Träullits produkter borras, sågas etc. med vanliga 

träbearbetningsverktyg. Verktyg med hårdmetallskär är att föredra. 

För särskild anpassning av Träullit Akustik med kant typ B och IL-E 

används t. ex. kantfräs och rasp.

Målning
Träullits produkter kan målas utan att dess byggtekniska egenskaper 

försämras. Med hänvisning till NCS-beteckning kan skivorna 

fabriksmålas i valfri kulör. Målning av de vertikala kanterna är 

inte standard utan måste anges speciellt. Gällande färgtyper är 

vattenburen heltäckande inomhuslatex standard, alternativt 

kan silikatfärg beställas. Träullit Akustik kan också sprutmålas på 

byggarbetsplatsen. För ett bra resultat är det viktigt att säkerställa 

att skivorna först är torra. Om skivorna skall målas i ljusa kulörer 

uppnås bäst resultat med trävita skivor. Använd latex- eller 

silikatfärg. Vid skador i målad yta kan dessa bättringsmålas med 

fullgott resultat.

Träullit Akustik trävit är med sin genomfärgade färgton avsedd att 

användas utan ytbehandling och som underlag för platsmålning i 

ljusa kulörer. Använd sprutmålning med vattenbaserad latexfärg 

som påföres tunt (ca 0,4 lit/m2).  

 

Notera att kulör och ytstruktur på omålade skivor kan variera något 

— såväl inom skiva som mellan skivor. 

Rengöring
Träullits produkter tål att dammsugas. Använd borstförsett 

munstycke och tryck lätt mot ytan. Smuts som sitter fast på ytan 

kan avlägsnas med borste eller blöt trasa. Rengöringsmedel får 

användas. Vid grov nedsmutsning rekommenderas ångtvätt för 

att minimera estetisk åverkan på skivans yta. Otaliga exempel 

från restauranger, caféer och övriga känsliga miljöer visar att 

Träullitskivorna inte själva avger damm eller partiklar under 

brukstiden. 

Lagning
Träullit har en homogen uppbyggnad med samma struktur genom 

hela tjockleken. Eventuella skador på skivans yta ger således 

endast mindre inverkan på det övergripande utseendet. Skivor med 

omfattande skador kan inte lagas tillfredställande ur en estetisk och 

funktionell synpunkt utan bör bytas. Vid skador i målad yta kan dessa 

bättringsmålas med fullgott resultat utan att hela ytan ommålas.

Skadade motgjutna Träullitskivor bilas bort och ersätts med ny 

tunnare skiva. Denna skruvas mot träläkt som sätts fast i betongen. 

Träläktens dimension väljs så att den nya skivans undersida kommer i 

liv med intilliggande skivor.

Återanvändning
Skivor som nedmonterats i samband med renovering eller rivning 

kan med framgång återanvändas. Detta exemplifieras vid ett flertal 

lyckade fall som lyfts fram på vår hemsida under “Referenser”. 

Återvinning och deponering
Träullit kan återta spill som sedan kan malas ned och återanvändas 

t. ex. som ballast och fyllnadsmaterial, som vätskeabsorberande strö 

såväl som underlag i ridhus, stallar, motionsspår och dylikt. Träullit är 

ett ekologiskt material, helt fritt från syntetiska ämnen, som tillverkas 

av naturliga beståndsdelar. Om träullsskivor, hela eller nedmalda, 

deponeras i naturen uppstår ingen negativ miljöbelastning. Tvärtom 

bidrar detta med ett kalktillskott eftersom när CO2 från luften binds 

till cementpartiklarna bildas kalk, s.k. karbonatisering. 

 

Vid deponifrågor, använd följande avfallskoder: 170201, 170101.

Lagra skivorna torrt och plant.

För bearbetning av Träullit krävs inga speciella 
verktyg. 



Hållbart, funktionellt, ekologiskt. Sedan 1946.

Vill du veta mer?

Vi levererar ett mångsidigt material för industriell 
byggnation av hus, hallar, skolor, fastigheter och 
lokaler. Träullit är ett hållbart, funktionellt och 
ekologiskt bygg- och inredningsmaterial med 
egenskaper som får människor att trivas och må 
bra.

Vill du veta mer om våra produkter, om materialets 
värmetröghet, ljudabsorption, fuktbalansering, 
brandskydd, rötbeständighet, hållfasthet eller 
förnybarhet? 

Ring, mejla eller kom förbi.  
Tack!
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