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Kebony beklædning 
 

Generelt 
Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og 
forskrifter. 
 
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. 
 
Selvborende skruer anbefales. Ved brug af traditionelle træskruer skal Kebony clear (Radiata) altid 
forbores. Selvom der benyttes selvborende skruer, bør der altid forbores før fæstning i brættets 
endekant.  
 
Fæstemidlets længde afhænger af tykkelsen på beklædningen. Ved brug af skruer anbefales det at 
den del af skruen som går ind i underkonstruktionen er minimum lige så lang som beklædningens 
tykkelse. Tilsvarende, ved brug af søm, bør den del af sømmet der går ind i underkonstruktionen 
være minimum 2 x beklædningens tykkelse. 

 

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-materialer give misfarvning af beslaget, for 
eksempel sorte pletter på zinkbeslag og zinktagrender eller farvevariationer på kobberbeslag, da 
eksponerede dele af beslaget forbliver blanke. 
 

 

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 et antiparasit-middel. Følg anvisningerne 
fra producenterne. 
 
Skæreflader på Kebony clear (Radiata) behøver ingen speciel behandling. 
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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  

På rektangulær beklædning monteres underliggeren 
med én skrue/ét søm i hvert bræt, mens overliggeren 
monteres med to skruer/søm. En skrue/et søm må 
aldrig gå igennem to overlappende brædder.  
  

 

 
En falset beklædning monteres med to skruer/søm i 
hvert bræt.  

 

Åben beklædning og tremmebeklædninger med en 
bredde på op til 73 mm monteres med en skrue/et søm 
i hvert bræt. For større bredder benyttes to skruer/søm 
i hvert bræt. 
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Beklædningsbrædderne monteres med en skrue/et søm 
i hvert bræt. Skruer/søm vinkles ca. 45 grader. 

 

 


