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Kebony beklædning 

 

Generelt 

Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. 

Beklædningen skal monteres på lægter, være udluftet og drænet, men åbning i top og bund, så luften kan cirkulere 
og opfugtet beklædning hurtigt tørrer ud igen.  

 

For information om vask og vedligeholdelse henvises til Kebonys gældende FDV-dokumentation. 
 

 

Montering 

Rustfrie (A2) eller syrefaste (A4) fæstemidler skal benyttes. Fæstemidler med anden korrosionsbeskyttelse kan 

føre til sorte skjolder ved fæstehullerne. 
 

Kebony beklædning kan monteres med skruer eller søm. Under brug af en sømpistol bør der benyttes en gummifod. 
For at undgå sprækker for enden af brædderne, anbefales det altid at forbore før fæstning i brættets endekant. 

 

Ved skruning af Kebony Character skal der altid bruges selvborende skruer. Brættets ender skal altid forbores. 
Fæstemidler skal pladseres minimum 15 mm fra brættets sidekant.  

 
Ved skruning af Kebony Clear skal der altid forbores (ikke kun i brættets ender). Fæstemidler skal pladseres 

minimum 25 mm fra brættets sidekant. 

 
Lad ikke fæstemidlet gå for dypt ind i træværket. Lad toppen af fæstemidlet flugte med overfladen. 

 
 

Metalbeslag 

Kebony kan kombineres med aluminiumsbeslag og lakerede eller folierede beslag, uden at der opstår misfarvning. 
 

Ved brug af andre typer beslag kan afløb fra Kebony træværk give misfarvning af beslaget, for eksempel sorte 
pletter på zinkbeslag og zinktagrender eller farvevariationer på kobberbeslag, da eksponerede dele af beslaget 

forbliver blanke. 
 

Afrending fra galvaniserede eller jernholdige metaller på Kebony kan give sort misfarvning af træværket.  

 
 

Behandling af skæreflader og overfladebehandling 

Kebony behøver ingen overfladebehandling. Hvis det ønskes, kan UV-beskyttende træolier eller bejdse benyttes for 
at bevare noget af den oprindelige brune farve. Kebony kan også males eller bejdses, hvis man ønsker at ændre 

farve. Husk på, at det er nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse af overfladebehandlinger.   
 

Skæreflader på Kebony character (Fyr) skal behandles med Kebony forseglingsvoks eller tilsvarende. Følg 
anvisningerne fra producenterne. 

 

Skæreflader på Kebony clear (Radiata) behøver ingen speciel behandling. 
 

Tips: For at begrænse fugtvariationer i endevedet og reducere muligheden for endespræk, kan et vandafvisende 
endeforseglingsmiddel benyttes. 
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Samlinger og afslutninger 

Samling af beklædningsbrædder bør i størst mulig grad undgås. 

 
Brædder som samles skal altid have samme orientering på årringene. 

 
Ved samling af beklædning uden endefer- og not skal begge ender være 

understøttet af lægter. På stående beklædning skal endene skråtskæres i en vinkel 

på minimum 20 grader, for at hindre vandindtrængning.  
 

Afstand fra afslutning af beklædning til jorden skal være minimum 300 mm. For at 
sikre god afrending skal alle afslutninger skråtskæres med en drypkant på minimum 

20 grader.   
 

 

Spalteåbning 

Kebony er blevet tørret under produktionen, derfor skal der 
regnes med nogen udvidelse ved udendørs montering. 

Perforeret og falset beklædning bør monteres med en 
spalteåbning på 2-4 mm.  

 

 
 

 

 
 

Fæstning  

 
En falset beklædning monteres med en skrue/et søm i hvert 

sømbeslag. Skruen/sømmet fæstnes ca. 1/3 fra kanten af 
brættet, således at presset mod overlappet mellem brædderne 

bliver størst muligt.  
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