FASADER

RETNINGSLINJER
UTVENDIG BRUK

Think Trespa
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Dette dokumentet gir utelukkende generelle anbefalinger. Trespa
oppgir disse retningslinjene samt testing, koder og designdata, kun
av informasjonshensyn, og anbefaler på det sterkeste at kunder,
byggherrer og arkitekter skaffer uavhengige råd fra en sertifisert
byggentreprenør og/eller ingeniør vedrørende bruk og montering
samt overholdelse av designkrav, aktuelle lover og forskrifter og
teststandarder. Ta rede på lokale forskrifter og gjeldende krav til
utforming for riktig bruk.
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VENTILERTE FASADER
Generelt
Trespa® Meteon®-plater monteres som en av komponentene i en
regntett kledning eller et ventilert fasadesystem. Dette “pustende”
konvoluttsystemet brukes verden over og har mange
designmessige fordeler.
Prinsipp
Ventilerte fasadesystemer er en komplett fasadeløsning der platene
monteres på en ramme som er festet til den bærende ytterveggen.
Et ventilert fasadesystem består av følgende strukturelle elementer:
Regntett og dekorativ fasade
Trespa® Meteon®-plater i tilpasset størrelse brukt som regntett og
dekorativ fasade, er en bygningsløsning med både tekniske og
estetiske fordeler. Skjøtene mellom platene kan forbli åpne.
Hulromdybde og ventilasjon
I hulrommet mellom den regntette kledningen og isolasjonen eller
veggkonstruksjonen, kan luften strømme fritt fra og til
ventilasjonsåpningene. For å sikre kontinuerlig ventilasjon bak
platen må hulrommet mellom den regntette kledningen og
isolasjonsmaterialet eller veggkonstruksjonen ha en viss dybde.
Hulrommets dybde og minimumsstørrelsen på ventilasjonsåpningene
må være i tråd med gjeldende byggestandarder, forskrifter og
sertifikater. Se www.trespa.info/meteon/fixingsystems for mer
informasjon.
Isolasjon (valgfritt)
I ventilerte fasader er det et hulrom mellom kledningen og
konstruksjonen – en ideell plassering for isolasjonsmateriale.
Nedbør og kondens fjernes naturlig av luft som strømmer
gjennom hulrommet, slik at isolasjonsmaterialet bevares og forblir
effektivt over tid.

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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Underkonstruksjon
En ventilert fasade kan konstrueres ved å feste Trespa® Meteon®plater på en underkonstruksjon ved hjelp av forskjellige testede og
sertifiserte festesystemer, som har ulike egenskaper i forhold til estetikk
(f.eks. usynlig festing, sammenføyningsdetaljer), montering og ytelse.
Se www.trespa.info/meteon/fixingsystems for mer informasjon.
Fordeler
Ventilerte fasadesystemer som beskrevet ovenfor kan gi mange
fordeler. For det første får man en skorsteinseffekt ved at luft trekkes
gjennom hulrommet og bidrar til å fjerne varme og fuktighet fra
nedbør eller kondens. For det andre blokkerer klimaskjermen noe av
varmestrålingen fra solen, og sørger for at isolasjonsmaterialet kan
monteres sammenhengende. Dette gir bedre klimaegenskaper og
energiøkonomi. For det tredje har dette vist seg å gi bedre komfort
for de som oppholder seg i bygningen. Beboere og brukere får ikke
bare et bygg med lavt vedlikeholdsbehov, men det tørre og
komfortable miljøet i bygningen kan også bidra positivt til
kvaliteten på inneklimaet.

Fast vegg
A
B
C
D
E

A	Bærevegg
(betong, mur)*
B	Varmeisolasjon*
C	Vindsperre
(diffusjonsåpen)*
D	Ventilasjonshulrom og
underkonstruksjon**
E	Regntett kledning –
Trespa® Meteon®

Metallramme
1
2
3
4
5
6
7

1	Innvendig tørrmur*
2 Varmeisolasjon*
3	Metallramme*/stålramme –
støtteplate
4 Kledning*
5	Vindsperre (diffusjonsåpen)*
6	Ventilasjonshulrom og
underkonstruksjon**
7	Regntett kledning –
Trespa® Meteon®

* Ikke fra Trespa
**	Se www.trespa.info for mer informasjon om ventilasjonshulrom,
rammekonstruksjoner og festesystemer.
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GENERELLE RETNINGSLINJER
FOR TRESPA ® METEON ®
FASADEPLATER
Følgende aspekter må vurderes nøye ved design, beregning og
montering av en fasadekonstruksjon med Trespa®-plater,
underkonstruksjoner og festesystemer:
防	Trespa® Meteon®-plater må brukes som en selvbærende
fasadekledning som ikke skal ha noen strukturell funksjon.
防	Ikke fest tunge objekter til platene uten ekstra støtte gjennom
platen til konstruksjonen bak. Hvis objekter henges fra platen,
vil det endre måten platen beveger seg på og dermed påvirke
egenskapene. Dette må alltid unngås.
防	Kunden, byggherren og arkitekten må alltid innhente
uavhengige råd fra en byggingeniør angående hvorvidt systemet
oppfyller nasjonale og/eller lokale byggeforskrifter. Trespa gir
ingen garantier om konsekvenser ved bruk av spesifikke
metoder eller festesystemer, og fraskriver seg ethvert ansvar og
erstatningskrav forbundet med dette.
防	Kontroller at det ventilerte hulrommet sikrer tilstrekkelig
ventilasjon og drenering til å hindre skader som følge av restfukt.
防	Undersøk om det foreligger forhold som påvirker platens styrke
og stivhet (kombinert med underkonstruksjonen) på en måte
som gjør at den ikke kan motstå normale belastninger fra vind,
egenvekt og/eller dynamisk belastning uten skader.
防	La montøren kontrollere styrken, stivheten, stabiliteten,
planheten og slitestyrken i den samlede bærende
konstruksjonen før monteringen av Trespa®-plater starter.

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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Trespa®-plater må festes i samsvar med retningslinjene fra Trespa og
tredjepartsleverandørene, med korrosjonsbestandige festesystemer
på en egnet underramme. Festingen må utføres slik at platene kan
bevege seg fritt og ikke utsettes for belastninger. Ved valg av
underramme må det tas hensyn til følgende:
防	vindlast
防	ventilasjonsbehov
防	uhindret platebevegelse
防	gjeldende bygningsstandarder, forskrifter, sertifiseringer og
Trespas tekniske råd angående tekniske monteringsdetaljer
(f.eks. platedimensjoner, monteringsavstander, osv.)
防	tykkelse på eventuell utvendig isolasjon
防	forankringsmuligheter i bæreveggen (konstruksjon)
防	lokale og nasjonale byggeforskrifter
Trespa fraskriver seg ethvert ansvar for modifikasjoner av Trespa®plater eller tilhørende komponenter, platenes geometri eller
spesifikasjoner og enhver bruk eller montering av Trespa®-plater
eller festesystemer i kombinasjon med andre materialer og
komponenter enn de som er anbefalt av Trespa. I slike tilfeller går
ansvaret over på de involverte partene.
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DESIGN OG MONTERING
AV TRESPA ® METEON ®
I ULIKE SITUASJONER
Generelt
Følgende aspekter må vurderes når man utformer og monterer
Trespa® Meteon®-plater med spesielle farger, mønstre og overflater.
Plateretning (Metallics, Wood Decors og Naturals)
Plateretningen er et viktig element som må vurderes under design
og montering. Hvis platene er retningsbestemt, må det tas hensyn
til det. Hvorvidt platene er retningsbestemt, avhenger av farge,
mønster og finish.
防	Trespa® Meteon® ensfargede plater har en farget overflate som
ikke er retningsbestemt.
防	Trespa® Meteon® Metallics-plater har en retningsbestemt farget
overflate.
防	Trespa® Meteon® Wood Decors- og Naturals-plater (NW og NA)
har en retningsbestemt farget overflate.
Årene i Trespa® Meteon® Wood Decors går i platens lengderetning.
Trespa®-plater er fra fabrikken utstyrt med piler som viser
platenes produksjonsretning (figur 1). Når platene kappes, kan
produksjonsretningen markeres midlertidig på den synlige
platesiden ved hjelp av klistremerker som fjernes umiddelbart
etter monteringen. Dette gjør det lettere å montere platene i
samme retning.

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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Man kan lage spesielle effekter ved å montere retningsbestemte
fargede Trespa® Meteon®-plater i tilfeldig retning (figur 2).
Hvis man foretrekker et mer enhetlig utseende, monteres platene
i samme retning (figur 3). Alle øvrige instrukser for behandling og
festing er de samme som for andre Trespa® Meteon®-plater.
Figur 1

Figur 2

Plate

Prosjekt

Figur 3

Prosjekt

Prosjekt

Samtidig bestilling (Metallics)
Hele volumet av Trespa® Meteon® Metallics-plater som kreves i et
prosjekt, må bestilles og leveres i én operasjon for å sikre et helt likt
og ensartet utseende på platene.
Følsomhet for riper (Gloss-overflate)
Små riper vises lettere på glatte, blanke overflater som Trespa®
Meteon®-plater med Gloss-overflate, enn på matte eller strukturerte
overflater som Trespa® Meteon® med Satin- eller Rock-overflate.
Trespa anbefaler at det brukes Satin- eller Rock-overflate hvis det
er stor risiko for mekanisk påvirkning.
Monteringsavstand (Gloss-overflate)
På grunn av overflateegenskapene til Trespa® Meteon® Gloss-plater,
må det brukes kortere monteringsavstander på slike plater
sammenlignet med plater med andre overflater.
Se www.trespa.info/meteon/fixingsystems for mer informasjon.
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Plater i full størrelse
Trespa® Meteon®-plater produseres og leveres i faste størrelser som
angitt i Trespas leveringsprogram. Om ønskelig kan platene monteres
på en fasade i full størrelse, såfremt dette skjer i samsvar med Trespas
monteringsanvisninger, sertifiseringer, lokale byggeforskrifter og
lover. Vær klar over at plater i full størrelse ikke nødvendigvis er
helt rettvinklet (toleranseverdi). Dette må det tas hensyn til når
man skal bestemme maksimal platestørrelse for montering.
Toleranseverdiene varierer og avhenger av størrelsen på platen.
I vårt datablad med materialegenskaper for Trespa® Meteon®-plater
er toleransene uttrykt i minimums- og maksimumsverdier for
diagonalene. Ved behov kan platene maskinbearbeides for å oppnå
helt rette vinkler.

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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TRANSPORT, HÅNDTERING
OG LAGRING AV
TRESPA ®-PLATER
Generelt
Håndtering og flytting av plater må bare utføres av kyndig personale
som har det nødvendige utstyret til rådighet. Trespa®-platene er et
dekorativt kompakt høytrykkslaminat som består av flere lag trefiber,
impregnert med termoherdende harpiks. Platene må håndteres
forsiktig for å unngå skader på dekorflaten. Platene bør behandles
på samme måte som hardt treverk.
Lagring
防	Lagre platene i et tørt, rent og frostfritt lokale.
防	Plasser paller og plater på en jevn flate som gir god støtte.
防	Oppbevar platene i lukket originalemballasje der dette er mulig.
防	Fjern stålbåndene hvis platene skal lagres over lengre tid.
防	Unngå at det kan oppstå fukt mellom platene.
防	Ikke plasser fuktabsorberende materialer (f.eks. papir) mellom
platene.
防	Forebygg ensidig fukt- eller temperaturbelastning ved å:
1.	Fjerne all beskyttelsesplast innen 24 timer etter at platene
er tatt ut av pakken.
2. La platene ligge flatt oppå hverandre.
3.	Unngå hulrom mellom platene, f.eks. som følge av at noen
plater er tilpasset.
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Håndtering
防	Håndter platene forsiktig.
防	Ikke skyv platene. Løft platene når de skal flyttes.
防	Unngå skitt på og mellom platene.
防	Bruk klistremerker for å merke/kode platene, og fjern disse
umiddelbart etter at platene er montert.

mkg5,1
> 2500
> 2500 kg

>

MAKS. MAX.
6 mtr

6 mtr

rtm 6 .XAM

Transport
防	Sikre platene med stålbånd under transport.
gkbåndene.
0052 >
防	Legg kantbeskyttere under

> 1,5 m

> 1,5 m

MAKS. 600 mm

MAX. 600 mm

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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MAX. 60

MAKS. 600 mm

SKJØTER
Platene kan settes sammen med åpne eller lukkede horisontale og
vertikale forbindelser. For hver av disse kombinasjonene er det
utviklet spesielle skjøteløsninger. Trespa anbefaler likevel at kunden,
byggherren og arkitekten innhenter uavhengige råd fra en
byggfagmann for å sikre at hjørneløsningene oppfyller nasjonale
og/eller lokale byggeforskrifter. I alle tilfeller er det av avgjørende
betydning at skjøtene utformes med riktig klaring, både mellom
platene, forbindelsene og til selve bygningskroppen. Følg disse
retningslinjene:
防	Beregn tilstrekkelig klaring til at platene kan bevege seg 2,5 mm
per meter både i lengden og bredden.
防	La det være minst 5 mm rundt hver plate.
防	Bredden på skjøten mellom to plater skal være minst 10 mm.
防	Skjøter som er bredere enn 10 mm skal utstyres med rist,
insektnetting, e.l. i henhold til gjeldende byggestandarder, regler
og forskrifter for å unngå at insekter og skadedyr kan komme
seg inn bak fasadeplatene.
防	Sørg for at skjøtene tillater tilstrekkelig ventilasjon og drenering
til å hindre skader som følge av fukt.
Hvis det benytte en åpen løsning for vertikale og/eller horisontale
skjøter, må man være spesielt oppmerksom på risikoen for
inntrengning av nedbør og fukt. For å unngå redusert isoleringseffekt
kan det brukes diffusjonsåpen plast for ekstra værbeskyttelse.
Rådfør deg med isolasjonsprodusenten vedrørende hvordan fukt
vil påvirke isolasjonsmaterialet. Se lokale bygge- og
brannvernforskrifter for å avgjøre hvilke konsekvenser en supplerende
klimaskjerm vil ha.
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Horisontale skjøter
Det finnes tre ulike horisontale skjøteløsninger:
防	åpen skjøt
防	halvskjøt
防	profilskjøt
Åpen skjøt

Halvskjøt

= 10 mm
= 10 =mm
10 mm
3/8 in
3/8 in3/8 in
= 10 mm
= 10 =mm
10 mm
3/8 in
3/8 in3/8 in
= 10 mm
= 10 =mm
10 mm
3/8 in
3/8 in3/8 in

= 10 =mm
10 mm
= 10 mm
3/8 in
3/8 in3/8 in

Profilskjøt

5 mm5 mm 5 mm
1/4 in
1/4 in1/4 in
5 mm5 mm 5 mm
1/4 in
1/4 in1/4 in

8 5/16
mm
in
8 mm8 mm
5/16
in 5/16
in

Dersom gjeldende byggestandarder, -forskrifter eller -sertifiseringer
tillater det, kan skjøtene være bredere.
Profilskjøter
Skjøtene kan tettes ved å montere metallprofiler fra en ekstern
leverandør. Profilene må ikke ikke hindre platenes bevegelse, og
må monteres spenningsfritt.
Pakninger
a
a
a
a
a i samme
a
Det anbefales å bruke en flat EPDM-pakning
bredde som
2
2
2
2
2
2
de vertikale lektene sammen med relevante festesystemer i henhold
til gjeldende byggestandarder, -forskrifter og sertifiseringer.
Se www.trespa.info/meteon/fixingsystems for mer informasjon.
a
a
aplatenes bevegelse og
Merk: Bruk av fugemasse i skjøtene hemmer
kan føre til mye smuss langs platekantene. Vi fraråder derfor at
b
b
b
skjøtene tettes på denne måten.
ef

f

e f

c
c
d
d
c
c

e
a
2

a a a a a a a
2
2
2
2

a
2

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
a
a
a
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a

10
a mm
10
a mm
10 mm
c
2,9
c mm
2,9
c mm
2,9 emm 2e mm2emm 2 mm

c
d
c

a
2

a
aa

a

aa
22

a
a

a

a

2
Vertikale skjøter
Det finnes to ulike vertikale skjøteløsninger:
防	åpen skjøt
防	skjøt med not og fjær
a 10 mm

f

f 8 mm

Skjøter
med
a 10
mm not og fjær og halvskjøter:
f
Platerf med
8 mm en tykkelse på minst 8 mm kan forbindes med vertikale
skjøter med not og fjær og horisontale halvskjøter (f.eks. TS550, les
mer på www.trespa.info/meteon/fixingsystems).
防	Not: 2,2 x 15 mm for aluminiumfjær (platetykkelse ≥ 8 mm)
防	Fjær: 2 x 30 mm
防	Høyde på halvskjøt: 20 mm
EPDM-pakning

a
2

a
2

a
2

a
2

15 mm
= 10 mm

2 mm 1/132inmm

8 mm 5/16 8inmm

Not og fjær

15 mm 5/8 in
a
2

a

a
2

= 10 mm 3/8 in
5 mm 1/4 in
5 mm 1/4 in

2,9 mm 2,92,9
mmmm
1/11 in
1/11 in
2,2 mm
2,2 mm 1/12 in

= 10 mm 3/8 in

Åpen skjøt
a

a 10 mm

c 2,9 mm

a
e 2 mm

b 15 mm

d 2,2 mm

f 8 mm

a 10 mm

c 2,9 mm

b 15 mm

e 2 mm
= 10 mm 3/8 in
d 2,2 mm
f 8 mm

Dersom gjeldende byggestandarder, -forskrifter eller -sertifiseringer
tillater det, kan skjøtene være bredere.
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HJØRNELØSNINGER
Skjøtene mellom Trespa®-plater i byggets hjørner kan utføres som
åpne eller lukkede skjøter. Plater som har en minimumstykkelse
≥ 10er
mmegnet
( 3/8 in)til en fast hjørneforbindelse. I slike tilfeller
på 8 mm,
5 mm ( 1/4 in)
≥ 10 mm ( 3/8 in)
5 mm ( bakside
1/4 in)
festes en hjørneprofil av metall til platens
ved hjelp av
skruer eller beslag.
Klaringen må tilpasses variasjonene i platenes lengde. Hvis en av
platene ikke kan bevege seg i én eller flere retninger,
må ikke
3650
3650
platebredden overstige 300 mm.
r
r = 20 mm

r

r = 20 mm

Hjørneløsninger
≥ 10 mm ( 3/8 in)

5 mm ( 1/4 in)

a

a a 10 mm

300 mm

Åpnet hjørne
a 10 mm

Åpnet hjørne
300 mm

8 mm ( 5/16 in)
8 mm ( 5/16 in)

3650
r
r = 20 mm

a
≥ 10 ≥mm
10( mm
3/8
( in)
3/8 in)
a 10 mm

300 mm (
Lukket hjørne

a

( in)
1/4
5 mm5(mm
1/4
300
mmin)

a

Hjørneprofil

12 in)

300 mm ( 12 in)

8 mm ( 5/16 in)
c
c

36503650
r

r
r = 20
r =mm
20 mm

a

5 mm ( 1/4 in)
5 mm ( 1/4 in)

a

a

10 mm
a 10a mm
a

300 mm ( 12 in)
a
a 5 mm b 300 mm c 8 mm

300 mm
300 mm
5 mm ( 1/4 in)
5 mm ( 1/4 in)

a 5 mm b 300 mm c 8 mm

8 mm8( mm
5/16
( 5/16
in) in)
Hjørneprofil
c

a

300 mm
300( mm
12(in)12 in)

5 mm ( 1/4 in)

5 mm ( 1/4 in)
5 mm ( 1/4 in)

a

a

5 mm ( 1/4 in)

5a mm
( 1/4
5 mm
b in)
300 mm c 8 mm
5 mm ( 1/4 in)

c

c

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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BRUK I HORISONTALE
UTVENDIGE HIMLINGER
Trespa® Meteon®-plater kan brukes til horisontale utvendige
himlinger (underkledning). Monteringsanvisningene og de
tekniske opplysningene er de samme som for vertikale
fasadekledninger, bortsett fra at den angitte monteringsavstanden
må multipliseres med 0,75 når platene brukes horisontalt.

Arkitekt Kneepkens, Bree, Belgia

Gå inn på www.trespa.info/meteon/fixingsystems for å se en oversikt
over vanlige festesystemer som brukes av Trespa-kunder i ulike land
og regioner. Les den tekniske informasjonen om festesystemet for å
avgjøre om det egner seg ved montering av underkledning og for å
finne anbefalte monteringsavstander.
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MASKIN-BEARBEIDING
AV TRESPA ® METEON ®
Generelt
Maskinbearbeiding av plater må bare utføres av kyndig personale
som har det nødvendige utstyret til rådighet.
Materialets homogene sammensetning gjør det mulig å bearbeide
både kantene og overflaten. Maskinbearbeiding av Trespa®-plater
kan sammenlignes med bearbeiding av høykvalitets hardtre.
Trespa®-plater kan således bearbeides med trebehandlingsverktøy
og -maskiner. De harde Trespa®-platene fører imidlertid til større
belastning på verktøyet enn mykt tre. Vi anbefaler derfor bruk av
verktøy beregnet på hardtre. Ved store partier anbefales
diamantverktøy. Det gir et pent resultat og sparer verktøyet.
Helse og sikkerhet
Vær oppmerksom på risikoen ved bruk av (trebehandlings-)
verktøy og maskiner. Følg verktøy- og maskinprodusentens
anvisninger og bedriftens/myndighetenes HMS-forskrifter.
Transport og håndtering
Trespa®-platene bør i utgangspunktet løftes. Unngå å skyve dem så
fremt det er mulig. Dette gjelder også under transport og montering.
Supplerende retningslinjer for Trespa® Meteon® Gloss og andre
Trespa®-plater med beskyttelsesfolie:
防 Ikke fjern beskyttelsesfolien før platen maskinbearbeides.
防 Vi anbefaler at platene bearbeides med CNC-maskiner.
防 	Ikke skriv på beskyttelsesfolien. Bruk i stedet klistremerker for
merking og koding.
防 	Bare dersom folien tar fyr eller smelter skal den fjernes fra det
aktuelle området.

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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Saging
Følgende generelle retningslinjer gjelder ved saging av Trespa®
Meteon®-plater.
防	
Fremføring: 7–22 m/min
防	
Fortanning: Vekseltann eller trapesflattann
防	
Posisjonering:	Slik at tennene går ned i den dekorative siden av
Trespa®-platen.
防	
Sagkanter:	Best resultat oppnås med stasjonære maskiner.
Skarpe kanter kan fjernes med sandpapir eller freser.
防	
Sponvinkel: Optimal sponvinkel er 45°.
防	
Bruk gummibelagte maler for å unngå at Trespa®-platene glir dersom
maskinen ikke er utstyrt med en bevegelig arbeidsflate og/eller du
bearbeider dobbelsidige plater.
Høydeinnstilling for sagblad

Veksel-tann

Trapes-flattann

Stasjonær sirkelsag
Den dekorative siden skal vende opp ved saging, boring og fresing.
Hvis det er nødvendig å skyve den dekorative siden over
maskinens arbeidsflate under arbeidet, anbefaler vi at platen
beskyttes av en annen plate, for eksempel av hardtre.
Diameter

Fortanning

Omdreinings Sagbladtall
tykkelse

Sagbladets
høydeinnstilling

mm

tommer

mm

tommer mm tommer

300

≈ 12

72

≈ 6.000 o/min

3,4

≈ 1/8

30

≈ 1 1/4

350

≈ 14

84

≈ 5.000 o/min

4,0

≈ 3/16

35

≈ 1 3/8

400

≈ 16

96

≈ 4.000 o/min

4,8

≈ 3/16

40

≈ 1 5/8
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Håndholdt sirkelsag
Ved bruk av håndholdt sirkelsag skal den ikke-dekorative siden
vende opp.
Diameter

Fortanning

Omdreinings Sagbladtall
tykkelse

Høydeinnstilling

mm

tommer

mm

tommer mm

tommer

150

≈6

36

≈ 4.000 o/min

2,5

≈ 1/8

15

≈ 5/8

200

≈8

46

≈ 4.000 o/min

3,0

≈ 1/8

20

≈ 3/4

Stikksag
防 	Stikksag: Hardmetallblad, innvendige hjørner på utskjæringer
bør forbores med bordiameter 8–10 mm.
防 Vi anbefaler spesialblad for dekorflater.
Boring
Hardmetall HSS-bor, toppvinkel 60–80°. Legg en støtteplate under
Trespa®-platene ved boring.

Diameter

Omdreinings
tall

Fremføringshastighet

mm

tommer

mm/min

tommer/min

5

≈ 1/4

≈ 3.000 o/min

60 - 120

≈2-5

8

≈ 5/16

≈ 2.000 o/min

40 - 80

≈ 1 1/2 - 3

10

≈ 3/8

≈ 1.500 o/min

30 - 60

≈1-2

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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Fresing
Freseprofiler:
防 	Rette eller skrånende bits til sagkanter og skrå kanter
防 	Hule eller runde bits til avrundede hjørner
防 	Diamantblad for fresing av spor
Materiale:
防 	Hardmetall- eller diamantbits
Håndholdt fres eller bordfres:
Diameter
mm

Omdreiningstall

tommer

Hastighet

Fremføring

m/s

m/min ft/min

ft/s

20 - 25 ≈ 1

≈ 18.000 - 24.000 o/min 20 - 30 ≈ 65 - 100

125

≈ 6.000 - 9.000 o/min

≈5

5

40 - 60 ≈ 130 - 200 5 - 15

≈ 16
≈ 16 - 50
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RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD AV
TRESPA ® METEON ®
Generelt
Trespa® Meteon® har en forseglet og så å si porefri overflate, noe
som gjør at smuss ikke fester seg så lett. Dessuten er Trespa®
Meteon® svært motstandsdyktig mot en lang rekke kjemikalier,
inkludert mange ulike milde og aggressive rengjøringsmidler.
Selv om Trespa® Meteon® krever svært lite vedlikehold, er det
anbefalt å rengjøre platene etter at de er montert og deretter årlig
eller i forbindelse med vindusvask, avhengig av de lokale forholdene,
bruksområdet og hvor godt bearbeidingen og monteringen er utført.
Forebygging av smussdannelse
Designplanlegging
Virkningen av smuss på dekorplatene avhenger av ulike forhold.
Et jevnt lag støv er for eksempel mindre synlig enn konsentrerte
striper og flekker av smuss og skitt forårsaket av nedbør. Slike
smussansamlinger kan unngås gjennom ulike konstruksjonstiltak,
f.eks. ved å:
防 	montere fremspring som leder bort vannet
防 bruke flathodede fasadeskruer ved montering av Trespa® Meteon®
防 	sørge for at skjøter ikke plasseres midt over en annen plate
Tiltak på byggeplassen
Under konstruksjonsarbeidet vil det nødvendigvis dannes støv og
smuss, men unødig tilsøling bør unngås:
防 	Fjern etiketter og selvklebende merker umiddelbart etter at
platen er montert
防 	Sørg for presis og jevn påføring av lim og fugemasse
防 	Dekk kantene når platene males
防 	Fjern vanskelige flekker som maling, sement og tjære umiddelbart.

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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Rengjøring og reparasjon
Det er ikke bare smuss, fingeravtrykk eller algevekst som kan
skjemme Trespa®-platene. Man kan også oppleve større problemer
som sotbelegg, graffiti og skader påført lokalt. Det finnes flere
typer spesialmidler for rengjøring av slike flekker på markedet.
Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder slipende eller
polerende virkestoffer. Bruk utelukkende rene svamper, myke
nylonkoster og kluter, og unngå koster med stiv og hard bust.
Følg alltid produsentens anvisninger nøye. Anbefalt konsentrasjon
og virketid må ikke overstiges.
Rengjøringsresultatet avhenger av hvor godt det anvendte middelet
klarer å løse opp smusset. Enkelte produkter, for eksempel
tokomponentmaling, polyuretan, silikon og andre polymerer løser
seg ikke opp, noe som gjør det svært vanskelig å fjerne slike flekker.
Ufullstendig fjerning eller bruk av uegnede rengjøringsmidler kan
etterlate en permanent film på platene. Dette kan føre til at overflaten
får en ujevn farge. Trespas garanti dekker ikke mangler som skyldes
mangelfull eller feil rengjøring. Ved bruk av rengjøringsmidler skal
de nasjonale HMS-forskriftene overholdes.
Skokrem, fargestifter, tusj og kritt
Selv vanskelige flekker etter skokrem og fargestifter for barn kan
enkelt fjernes med organiske løsemidler. Skyll platene med vann
og tørk for å unngå renninger. Markeringer med tusj eller kritt
som utsettes for vær og vind over lengre tid, er vanskeligere å fjerne.
Maling
Fjern løsemiddelbaserte malinger med et organisk løsemiddel.
Skyll og tørk platene for å unngå renninger. Tokomponentmaling
må fjernes umiddelbart med vann og/eller organisk løsemiddel.
Når malingen er tørr, er det ikke lenger mulig å fjerne den.
Lim, fugemasse og syntetisk harpiks
Les alltid produsentens veiledning ved bruk av lim, fugemasse og
syntetisk harpiks. Det gjelder ikke bare for instrukser om påføring,
men også for å avgjøre hvor lett det er å rengjøre platene etterpå.
Fjern løsemiddelbaserte produkter med et organisk løsemiddel.
Skyll og/eller tørk platene etterpå for å unngå striper.
Tokomponentlim og syntetisk harpiks må fjernes umiddelbart med
vann og/eller organisk løsemiddel. Silikonmasse gnikkes av med en
ren, tørr klut, og eventuelle rester fjernes med silikonfjerner.
Dersom slike produkter får tørke, er det ikke lenger mulig å fjerne dem.
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Rester av sement og kalk
Slike stoffer bør fjernes med rengjøringsmidler som inneholder
konsentrert syre (f.eks. saltsyre). Deretter skylles platene godt med
rent vann og tørkes.
Fett og skitt
Over tid vil nedbør, vind, trafikk- og industristøv danne et lett til
middels belegg på platenes overflate. Avhengig av hvor mye smuss
som ligger på platene, kan de rengjøres årlig, i forbindelse med
vindusvask eventuelt sjeldnere. Bruk et rengjøringsmiddel beregnet
på vinduer.
Støv, søle, olje, fett og skitne fingeravtrykk kan enkelt fjernes ved
hjelp av et vanlig rengjøringsmiddel for husholdningsbruk. Skyll
og/eller tørk platene for å unngå renninger.
Algevekst
Alger og moser liker seg på kjølige og fuktige flater med lite direkte
sollys. Fordi Trespa®-platene har en tett overflate klarer de ikke trenge
inn i platene og kan enkelt tørkes bort.
Graffiti
Trespa® Meteon®-platene har en forseglet og så å si porefri overflate.
Dette gjør at maling, lakk, lim, blekk og andre graffitimidler ikke
trenger inn i platene. Slik type hærverk kan enkelt fjernes hvis
stoffene er vannbaserte. Hvis ikke, kan det benyttes organiske
løsemidler eller graffitifjerner. Unngå renninger ved å skylle og
deretter tørke platen.
Skader
Dersom overflaten på Trespa® Meteon® ripes opp som følge av
hærverk, kan skaden ofte repareres ved å påføre en liten mengde
akrylmaling på ripene med en fin pensel. Slik reparasjonsmaling
fås kjøpt i de aller fleste Trespa® standardfarger. Kontakt din lokale
Trespa-forhandler for informasjon om tilgjengelige farger. Knuste
plater bør skiftes.

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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FESTESYSTEMER 1
Trespa® Meteon® gir flotte og nærmest ubegrensede
designmuligheter for neste generasjon fasadekledninger. Bruk
Trespa® Meteon® alene eller i kombinasjon med andre materialer
for å skape oppsiktsvekkende fasader og spennende effekter.
Med Trespa® Meteon® er det mulig å skape mange forskjellige
uttrykk ved hjelp av ulike skjøtemetoder og festesystemer. Utvalget
av tilgjengelige festeelementer varierer fra land til land og avhenger
av gjeldende byggeforskrifter og nasjonale godkjenninger1. Gå inn
på www.trespa.info for informasjon om tilgjengelige festesystemer
i ditt land og tekniske opplysninger.
Følgende festemetoder finnes:
防 	Usynlig montering (skjult montering)
防 	Synlig montering (åpen montering)
防 	Montering i dype hulrom (utenpå isolasjon)
防 	Spesialmontering
防 	Adhesive Fixing
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Skjult innfesting
Trespa kan monteres med skjult innfesting i form av braketter
mekanisk festet til baksiden av platene kombinert med horisontale
metallprofiler. Alternativt kan man frese spor i kanten av platene for
innfesting i metallskinner eller klemmer. Beskrivelse av systemene,
CAD-detaljer og sertifikat kan du finne på www.trespa.info
Usynlig montering (skjult montering)
TS200

TS300

Usynlig (skjult) montering med
beslag på skinner

Usynlig (skjult) montering med
profilerte kanter

TS600/650
Usynlig (skjult) montering av
kledning

TS210

TS210-285

Usynlig (skjult) montering
med beslag på skinner på en
underkonstruksjon i aluminium

Usynlig (skjult) montering
med beslag på skinner på en
underkonstruksjon i aluminium

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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Synlig innfesting
Trespa® Meteon® kan monteres med synlig innfesting i form av
skruer til trelekter alternativt med skruer eller poppnagler til
metallskinner. Beskrivelse av systemene, CAD-detaljer og sertifikat
kan du finne på www.trespa.info

Synlig montering (åpen montering)
TS150

TS550

Synlig (åpen) montering med
skruer på en underkonstruksjon
i treverk

Delvis synlig (åpen) montering
med metallfjær på en
underkonstruksjon i treverk

TS700
Synlig (åpen) montering
med nagler på en
underkonstruksjon i metall

TS110

TS110-285

Synlig (åpen) montering
med skruer på en underkonstruksjon i aluminium

Synlig (åpen) montering
med skruer på en underkonstruksjon av aluminium
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Innfesting i dype hulrom
For å gi plass til tykkere isolasjon i kombinasjon med metall
festeskinner finnes det spesielle braketter for slik bruk. Disse kan
benyttes både for skjult og synlig innfesting.
Montering i dype hulrom (utenpå isolasjon)
TS110DC-285/TS110-134

TS210DC-285/TS210-134

Synlig (åpen) montering med
skruer på en underkonstruksjon
i aluminium – utenpå isolasjon

Usynlig (skjult) montering, beslag
på skinner på under-konstruksjon
i aluminium – utenpå isolasjon

Spesiell innfesting
For høyhus er det utviklet en spesiell innfesting i metall som spenner
fra dekke til dekke inklusive brannskille for hver etasje. Denne typen
innfesting er i hovedsak benyttet som synlig innfesting med
poppnagler. Beskrivelse av systemet, CAD-detaljer og sertifikat kan
du finne på www.trespa.info
Spesiell innfesting
System 700
Synlig (åpen) montering
med nagler på en spesiell
underkonstruksjon i aluminium
(flere etasjer)

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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NOTATER:
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Germany

Italy

防

防

防

防

TS300

防

防

防

防

防

防

TS600/650

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

防

France

防

Belgium &
Luxembourg

防

Festesystem1

Netherlands

United Kingdom

Land

Usynlig montering (skjult montering)
TS200
TS210
TS210-285

Synlig montering (åpen montering)
TS110
TS110-285
TS150

防

TS550

防

TS700

防

Montering i dype hulrom (utenpå isolasjon)
TS110-134
TS110DC-285
TS210-134
TS210DC-285
Spesialmontering
System 700

防

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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Mexico

防

防

Chile

Canada

USA

China

Festesystem1

Spain

Land

Usynlig montering (skjult montering)
TS200

防

防

防

TS210

防

TS210-285

防

TS300

防

防

防

TS600/650

防

防

防

Synlig montering (åpen montering)
TS110

防

TS110-285

防

TS150

防

防

防

TS550
TS700

防

防

防

Montering i dype hulrom (utenpå isolasjon)
TS110-134
TS110DC-285

防
防

TS210-134
TS210DC-285

防
防

Spesialmontering
System 700

Ansvarsfraskrivelse

1

Denne oversikten er en uforpliktende grafisk fremstilling av vanlige
festesystemer som brukes av Trespa-kunder i ulike land og regioner.
Det at et system er listet opp her, er ikke ensbetydende med at det
oppfyller gjeldende byggeforskrifter eller har de nødvendige
godkjenninger. Det aktuelle prosjektet kan kreve sertifiseringer som
ikke er tilgjengelige via Trespa. I slike tilfeller må kunden selv skaffe
supplerende sertifiseringer. Trespa anbefaler derfor at kunden,
byggherren og arkitekten innhenter uavhengige råd fra en byggfagmann
for å sikre at hjørneløsningene oppfyller nasjonale og/eller lokale
byggeforskrifter. Ta rede på lokale forskrifter og gjeldende krav til
utforming for å sikre korrekt bruk.
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Innfesting ved bruk av limsystem
Det finnes også innfestingsmetoder som har geografiske og klimatiske
begrensninger. Disse innfestingsmetodene er basert på elastiske
limsystem som fester platene til trelekter eller metallskinner.
Lokale spesifikasjoner og sertifikat er utstedt til produsent eller
representant for limsystemet. For design og retningslinjer for
installasjon henvises det til leverandør av limsystemet.
Usynlig (skjult) montering med
lim på en underkonstruksjon
i aluminium

Usynlig (skjult) montering med
lim på en underkonstruksjon
i treverk

Selv om majoriteten av tidligere installasjoner av Trespa er
mekanisk innfestet, er det mulig å benytte limsystem under gitte
forhold. Herunder gjelder det å nøye følge ulike installasjonsdetaljer,
og sørge for at installasjon utføres av kvalifisert personell i
samsvar med retningslinjer og anbefalinger gitt av kvalifisert
produsent av limsystem. Sørg for at lokale regler følges. Trespa
er ikke ansvarlig for valg eller bruk av limsystem for innfesting.
Det samme gjelder for Trespa sin representant.

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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Alltid oppdatert – besøk www.trespa.info
Nettsiden www.trespa.info inneholder en fullstendig samling av teknisk
produktinformasjon og sertifiseringer. Nettsiden er alltid oppdatert.
Her finner du raskt og enkelt alt du trenger, når du trenger det.
Det har aldri vært enklere å finne informasjonen du har bruk for:
防 	Alltid oppdatert.
防 Brukervennlig: All informasjon er lett tilgjengelig og enkel å forstå.
Gå inn på www.trespa.info og finn informasjonen du har bruk for.
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ANSVARS-FRASKRIVELSE
Generelt
Disse vilkårene gjelder bruken av
dette dokumentet, og ved bruk av
dokumentet anses vilkårene
automatisk som akseptert.
Opplysningene gitt av Trespa
International B.V. (“Trespa”)
i dette dokumentet, er kun
veiledende. Trespa kan ikke
garantere at opplysningene er
nøyaktige og fullstendige. Trespa
kan når som helst og uten varsel
endre opplysningene i dokumentet.
Trespas kunder og tredjeparter bør
derfor forsikre seg om at de har
den nyeste utgaven av dokumentet
(finnes på www.trespa.com).
Opplysningene i dokumentet
innebærer ingen form for garanti,
og all bruk skjer på eget ansvar.
Trespa gir ingen garanti for at
opplysningene i dokumentet er
egnet til det formål de innhentes
for. Opplysninger om design,
konstruksjonsberegninger, anslag,
anbefalinger og forslag er kun
eksempler og kan ikke overtas uten
videre. Dokumentet må ikke
oppfattes som en garanti for at
Trespa-produkter har bestemte
egenskaper. Fargene som benyttes i
Trespas markedskommunikasjon
(inkludert, men ikke begrenset til
trykksaker) og på vareprøver, kan
avvike fra fargene på de leverte
produktene. Vareprøver er ikke
beregnet på bruk i produkttester,
og er ikke representative for
Trespa-produktenes egenskaper.
Trespas produkter og vareprøver
produseres med en viss
fargetoleranse, og farger kan
variere fra parti til parti, selv om
man benytter samme fargekode.
Betraktningsvinkelen vil også
påvirke fargeoppfattelsen.
Metallic-plater har en overflate
som gjør at fargen forandrer seg
avhengig av vinkelen den betraktes i.

Angitt fargebestandighet og
fargespesifikasjoner gjelder kun
selve dekorflaten på Trespas
produkter, ikke kjernematerialet
eller vareprøver. Fra fabrikken
leveres produktene med rette,
tilskårne kanter.
Kunder og tredjeparter bør
innhente profesjonelle råd om
produktenes egnethet for et gitt
formål samt gjeldende lover og
forskrifter. Trespa påtar seg intet
ansvar for dette.
Oppdatert sortimentsoversikt og
produktdatablader finnes på
www.trespa.info. Vurdering og valg
av Trespa-produkter bør utelukkende
skje på bakgrunn av de nyeste
produktdatabladene. Trespa
forbeholder seg retten til å endre
produkter og produktspesifikasjoner
uten varsel.
ANSVAR
Trespa påtar seg intet ansvar
(hverken avtalefestet eller ikke
avtalefestet) for skader som
oppstår som følge av bruken av
dette dokumentet, med mindre
slik skade skyldes grov
forsømmelse eller grov
uaktsomhet fra Trespa og/eller
selskapets ledelse.
Ansvarsbegrensningen gjelder alle
samarbeidspartnere knyttet til
Trespa, inkludert, men ikke
begrenset til, direktører, ledere,
ansatte, tilknyttede selskaper,
leverandører, distributører,
forhandlere og representanter.

Se www.trespa.info for mer informasjon og
oppdaterte tekniske opplysninger.
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Generelle vilkår
Alle muntlige og skriftlige uttalelser,
tilbud, prisindikasjoner, salg,
leveranser og/eller avtaler samt
relaterte aktiviteter hos Trespa er
underlagt Trespas generelle salgsog forretningsvilkår (Algemene
verkoopvoorwaarden Trespa
International B.V.), som er registrert
i industri- og handelskammeret i
Venlo i Nederland under
saksnummer 24270677, datert
11. april 2007, og som kan leses og
lastes ned på Trespas nettside
www.trespa.com/documentation.
Alle muntlige og skriftlige uttalelser,
tilbud, prisindikasjoner, salg,
leveranser og/eller avtaler samt
relaterte aktiviteter hos Trespa
North America, Ltd. er underlagt
Trespas generelle salgs- og
forretningsvilkår (General Terms
and Conditions of Sale), som kan
leses og lastes ned på nettsiden til
Trespa North America Ltd.,
www.trespa.com/documentation.
En trykt utgave av disse generelle
salgs- og forretningsvilkårene
sendes kostnadsfritt på forespørsel.
Alle andre vilkår enn de som er
angitt ovenfor, avvises og skal ikke
gjelde, uavhengig av om det er
referert til slike i tilbudsforespørsler,
tilbudsbekreftelser, på brevpapir
og/eller andre dokumenter fra den
annen part, også i tilfeller der Trespa
ikke uttrykkelig har motsatt seg
disse.

Immateriell eiendom
Alle immaterielle og øvrige
rettigheter til innholdet i dette
dokumentet (inkludert logoer, tekst
og bilder) tilhører Trespa og/eller
dennes lisensgivere. All bruk av
innholdet i dette dokumentet,
inkludert distribusjon, reproduksjon,
offentliggjøring, datalagring og
videreformidling er uttrykkelig
forbudt med mindre det er
innhentet skriftlig tillatelse fra
Trespa til slik bruk på forhånd.
® Trespa, Meteon, Athlon, TopLab,
TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE,
Virtuon, Volkern, Trespa Essentials
og Mystic Metallics er registrerte
varemerker tilhørende Trespa.
Spørsmål
Dersom du har spørsmål eller
kommentarer må du gjerne
kontakte oss.

www.Trespa.com

KONTAKT OSS

BESØK OSS

Trespa International B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
The Netherlands
www.Trespa.com

Trespa Design Centre
New York
62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012
USA
Tlf: 1-212-334-6888
Faks: 1-866-298-3499
TDC.NewYork@Trespa.com
www.Trespa.com/TDC

Kundesenter
EMEA Export
Tlf: +31 (0) 495 458 359 / 573
Faks: +31 (0) 495 458 383
Info.Export@Trespa.com

Trespa Design Centre
Weert
Wetering 20
6002 SM Weert
The Netherlands
Tlf: +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.Trespa.com/TDC

Trespa UK Ltd.
Grosvenor House
Hollinswood Road
Central Park, Telford
Shropshire, TF2 9TW
Storbritannia
Tlf: +44 (0) 1952 290707
Faks: +44 (0) 1952 290101
Info.UK@Trespa.com
Trespa North America Ltd.
62 Greene Street (Ground Floor)
New York, NY 10012
USA
Tlf: 1-800-487-3772
Faks: 1-858-679-9568
Info.NorthAmerica@Trespa.com
Trespa China Co. Ltd.
Room 2604-05, HuaiHai Plaza
No. 1045 HuaiHai Road (central)
ShangHai 200031
Kina
Tlf: +86 (0) 21 6288 1299
Faks: +86 (0) 21 6288 1296
Info.China@Trespa.com
Kundesenter
Asia/Stillehavsregionen
Tlf: +86 (0) 21 5465 8388
Faks: +86 (0) 21 5465 6989
Info.APAC@Trespa.com

Trespa Design Centre
Santiago
Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia - Santiago
Chile
Tlf: +56-2-4069990
TDC.Santiago@Trespa.com
www.Trespa.com/TDC
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Your Trespa representative:

Trespa Design Centre
Barcelona
Calle Ribera 5,
08003 Barcelona
Spania
Tlf: +34 (0) 93 295 4193
Faks: +34 (0) 93 116 3300
TDC.Barcelona@Trespa.com
www.Trespa.com/TDC

Se www.trespa.info for mer
informasjon og oppdaterte
tekniske opplysninger.

