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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet omhandler de metodene som brukes i Norge
for kjemisk trebeskyttelse av gran og furu mot angrep av
sopp, treborende insekter og marine borere. Slike angrep
kan motvirkes ved kjemisk trebeskyttelse når konstruktiv
trebeskyttelse er utilstrekkelig eller umulig (jf. pkt. 02). Bladet
viser også anvendelsesområdene til trevirke som er be-
handlet etter de forskjellige metodene. Tradisjonell overfla-
tebehandling med produkter som maling, beis osv. er be-
handlet i Byggdetaljer 542.640.

02 Trebeskyttelse
Konstruktiv trebeskyttelse er f.eks. gode takutstikk, tilstrek-
kelig avstand til terreng, riktig beslag- og detaljutforming,
korrekt konstruksjonsoppbygging, tilstrekkelig ventilasjon
av kryperom og loft slik at fuktopptak og kondensmulighet
begrenses, og totrinns tetting som f.eks. luftet og drenert
kledning. Ved eventuell oppfukting må trevirket gis mulighet
for rask uttørking. Konstruktiv trebeskyttelse bør generelt
etterstrebes. Trykkimpregnering og annen kjemisk trebe-
skyttelse ved bruk av soppgifter (fungicider) og/eller insekt-
gifter (insekticider) er aktuelt der konstruktiv trebeskyttelse
ikke er tilstrekkelig.

03 Henvisninger
Plan- og bygningsloven (pbl)
Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning
Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (pro-
duktkontrolloven)
Forskrift om forbud mot bruk av CCA-impregnert trevirke
(forskrift om forbud mot CCA-impregnering)
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
Forskrift om begrensning av import, eksport, produksjon,
omsetning eller bruk av enkelte skadelige stoffer og pro-
dukter (forskrift om skadelige stoffer og produkter)
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurens-
ningsloven)
Forskrift om spesialavfall
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljølo-
ven)
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser (byggherreforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
i virksomheter (internkontrollforskriften)
Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetje-
nesteloven)

Standarder:
NS-EN 335-1 Tre og trebaserte produkters holdbarhet –

Definisjon av risikoklasser for biologiske angrep
– Del 1: Generelt

NS-EN 335-2 Tre og trebaserte materialers holdbarhet –
Definisjon av risikoklasser for biologiske angrep
– Del 2: Heltre

NS-EN 338 Konstruksjonstrevirke – Styrkeklasser
NS-EN 351-1 Tre og trebaserte produkters holdbarhet –

Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel –
Del 1: Klassifisering av trebeskyttelsesmidlets
inntrenging og opptak

NS-EN 351-2 Tre og trebaserte produkters holdbarhet –
Heltre behandlet med trebeskyttelsesmiddel –
Del 2: Veiledning i prøvetaking for analyse av
behandlet trevirke

NS-EN 460 Tre og trebaserte produkters holdbarhet –
Holdbarheten av heltre – Krav til holdbarheten
av tre til bruk i risikoklasser

NS-EN 519 Konstruksjonstrevirke – Sortering – Krav til
maskinelt styrkesortert trevirke og sorterings-
maskiner

NS-EN 599-1 Tre og trebaserte produkters holdbarhet –
Krav til trebeskyttelsesmidler som bestemt ved
biologisk prøving – Del 1: Spesifikasjon i henhold
til risikoklasse
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NS-EN 599-2 Tre og trebaserte produkters holdbarhet –
Krav til trebeskyttelsesmidler som bestemt ved
biologisk prøving – Del 2: Klassifisering og eti-
kettering

NS-INSTA 142 Nordiske regler for visuell styrkesortering
av trelast

Planløsning:
381.302 Lekeplassutstyr
Byggdetaljer:
517.522 Utendørs skjermer mot støy. Utførelse og steds-

tilpasning
533.102 Vinduer. Typer og funksjoner
533.132 Vinduer av tre
542.640 Overflatebehandling av utvendig treverk
544.106 Tekking med trykkimpregnerte bord
571.523 Trelast av gran og furu. Egenskaper og dimen-

sjoner
Byggforvaltning:
700.802 Miljøsanering ved riving og ombygging
720.081 Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse
720.082 Mugg, råte og fargeskadesopp. Angrepsformer

og bekjempelse

1 Bakgrunn

11 Generelt
111 Generelt. Myndighetene har lenge ønsket å redusere for-

bruket av impregneringsmidler. Impregneringsbransjen inn-
førte derfor klasse AB i 1994 (jf. pkt. 614), og man oppnådde
en betydelig reduksjon i forbruket. Myndighetene ønsket
også en overgang til mer miljøeffektive midler, og i 2002
ble derfor forskrift om forbud mot CCA-impregnering innført.

112 Forskrift om forbud mot CCA-impregnering. Saltimpregne-
ringsmidlene man brukte tidligere, var basert på metallsal-
ter av kobber, krom og arsen. Forkortelsen for disse midle-
ne er "CCA", ut fra grunnstoffbetegnelsenes forbokstaver;
kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As). Forskrift om forbud
mot CCA-impregnering regulerer bruken av trevirke impreg-
nert med metaller av krom eller arsen, men har ingen restrik-
sjoner vedrørende bruk av kobbersalter. Det er gitt enkelte
unntak fra forbudet der hensynet til sikkerheten i nærings-
virksomhet gjør det nødvendig med særlig god beskyttelse.
Forskriften krever at skriftlig informasjon om hvilke metal-
ler trevirket inneholder skal være tilgjengelig for forbruker
ved kjøp, og at CCA-impregnert trevirke skal være tørket til
under 30% fuktinnhold. Krav til tørking og informasjon trådte
i kraft 1. januar 2002, mens forbudet mot arsen og krom
trådte i kraft 1. oktober 2002. Forskriften krever ikke tørking
av kobberimpregnert virke.

12 Skader
121 Generelt. Forutsetningen for at sopper, insekter eller mari-

ne borere angriper trevirke er vanligvis at temperaturen lig-
ger mellom 0 og + 30 °C. Sopper angriper når trevirket blir
oppfuktet til over 20–30 %, mens insekter også angriper
ved lavere fuktinnhold.

122 Sopper som angriper forarbeidet trevirke, kan inndeles i to
hovedgrupper:

– mugg- og fargeskadesopper
– råtesopper
Mugg- og fargeskadesoppene er vanligvis ikke skadelige
for trevirke, men de viser at fuktigheten til tider har vært for
høy. Ved fortsatt høyt fuktinnhold kan det utvikle seg råte-
sopper. Muggsopper angriper først og fremst overflaten av
trevirket, og kan avgi sjenerende lukt og medføre allergiske
reaksjoner. Fargeskadesoppene vokser enten inne i eller
utenpå trevirket, og øker trevirkets vannopptak fra overfla-
ten. Råtesopper bryter ned cellulosen og/eller ligninet i
celleveggene til sukker, slik at trevirkets styrke blir svekket,
ofte i løpet av kort tid. Se Byggforvaltning 720.082. Trykk-
impregnert trevirke er ikke beskyttet mot mugg- og farge-
skadesopper som lever på overflaten av materialer, og kan
i luft med høy relativ fuktighet bli angrepet av slik sopp.

123 Insekter. Det er bare husbukk, stripet borebille og stokkmaur
som angriper forarbeidet, barkfritt trevirke i Norge, og det
er dermed bare de som kan svekke konstruksjoner alvorlig.
Eventuelle angrep av andre insekter skjer før trevirket byg-
ges inn, og kan ikke spre seg med mindre det fins barkrester
på trevirket. Disse sistnevnte insektene gjør heller ingen
større skader på konstruksjonens styrke. Se Byggforvaltning
720.081.

124 Marine borere. Trevirke som står i sjøvann med en saltkon-
sentrasjon over 0,7 %, kan i løpet av kort tid, i ekstreme
tilfeller bare 2–3 måneder, bli angrepet og ødelagt av pæ-
lemark og/eller pælelus dersom det ikke er kjemisk beskyttet.

13 Kjemisk trebeskyttelse
Kjemisk trebeskyttelse fins i to varianter:
– overflatebehandling
– trykkimpregnering
Ved overflatebehandling påføres beskyttelsesmidlet ved på-
stryking med pensel, ved påsprøyting eller ved dypping.
Ved påstryking og påsprøyting er det viktig med effektiv
behandling av endeveden.
Ved trykkimpregnering trykkes bekyttelsesmidlet inn i all
yteveden i furuvirke og gir en betydelig bedre beskyttelse
enn ved overflatepåføring. De kravene man stiller til tre-
konstruksjonens levetid og personsikkerheten ved bruk, av-
gjør hvilken metode man bør velge.
Tabell 13 viser de forskjellige metodene som brukes i Norge
og den relative levetiden det behandlede trevirket får sam-
menliknet med ubehandlet trevirke med samme dimensjon.
Av de nevnte metodene brukes trykkimpregnering og dyp-
ping vanligvis industrielt, mens påstryking og sprøyting bru-
kes mer av "gjør-det-selv"-brukeren.

TabeIl 13
Kjemiske trebeskyttelsesmetoder som brukes i Norge
Tabellen viser normal (erfaringsmessig) forlengelse av trevirkets varig-
het.
Forlengelse av varighet avhenger av størrelse/tykkelse.

Beskyttelses-
metode 

Påføring Forlengelse av 
varighet 

Overflate-
behandling  
(jf. pkt. 4) 

Påstryking, 
påsprøyting 

Kan i enkelte tilfeller 
føre til fordobling, 
men vanligvis mindre 

 Dypping Noe mer enn for-
dobling, avhengig av 
dyppingstiden 

Trykkimpregnering 
(jf. pkt. 5) 

Impregnerings-
anlegg 

4–5 ganger 
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2 Krav og anbefalinger

21 Byggeregler
TEK forutsetter i § 8-1 at man skal drive byggevirksomheten
i alle faser (dvs. anskaffelse, bruk og avskaffelse) med for-
svarlig belastning på ressurser og miljø og uten at livskva-
litet og levevilkår forringes. Materialer og produkter til bruk
i byggverk skal være framstilt med forsvarlig energibruk og
med sikte på å forhindre unødig forurensning. Byggverk
skal være prosjektert og oppført slik at det går med lite
energi og oppstår lite forurensning i byggverkets levetid,
inkludert riving.
TEK forutsetter i § 8-37 at man skal utføre bygningsdeler
og konstruksjoner slik at nedbør, overflatevann, grunnvann,
bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fukt-
skader, mugg-/soppvekst eller andre hygieniske problemer.

22 Forskrift om forbud mot CCA-impregnering
Forskrift om forbud mot CCA-impregnering forbyr fra oktober
2002 import, eksport, omsetting, bruk og gjenbruk av tre-
virke impregnert med metaller av krom eller arsen. Forbudet
gjelder ikke trevirke til bruk i næringsvirksomhet hvor det
av hensyn til sikkerheten er nødvendig med god beskyttelse
mot råte.

23 Forskrift om skadelige stoffer og produkter
Forskrift om skadelige stoffer og produkter stiller krav til
import, eksport, produksjon, omsetting og bruk av kreosot-
baserte impregneringsmidler og kreosotimpregnert trevirke.

24 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr forbyr fra 1996
bruk av kreosot på lekeplasser til kollektiv bruk.

25 Norsk Impregneringskontroll
De norske impregneringsverkene kontrolleres av Norsk
Impregneringskontroll. De fleste større impregneringsverk
i Norge er frivillig tilsluttet denne kontrollordningen, og ca.
90 % av det norskproduserte volumet er underlagt kontroll.
De impregneringsverkene som er tilsluttet Norsk Impreg-
neringskontroll, får bare bruke impregneringsmidler som
er godkjent av Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR). Krav til
trykkimpregnert trevirke er gitt i [721]. Her stilles det ikke
krav til tørrhet og trelastkvalitet. Dette styres av andre stan-
darder for trelast, f.eks. NS-INSTA 142, samt av forskrift
om forbud mot CCA-impregnering. Se pkt. 62 for informa-
sjon om merking. Det fins ingen kontroll eller godkjenning
av overflatemidler.

3 Materialer og produkter

31 Trevirke
Alle treslag kan beskyttes kjemisk, men effekten av be-
handlingen med hensyn til holdbarhet varierer med tresla-
gene. I dette bladet er bare gran og furu omtalt. Begge sorter
kan beskyttes ved overflatebehandling. Trykkimpregnering
av gran har i forsøk vist seg å gi en god beskyttelse for
enkelte anvendelsesområder over bakken, men det er bare
furu som inngår i den nordiske klassifiseringen [721], og

som tradisjonelt impregneres i Norden. Ved trykkimpreg-
nering av furu får man en fullstendig inntrengning i yteveden
(splinten), mens kjerneveden (malmen) forblir ubehandlet.
Kjerneveden inneholder imidlertid stoffer som gjør den mer
motstandsdyktig mot sopp enn yteveden, spesielt brukt over
bakken. Kjerneved brukt i jordkontakt har langt dårligere
holdbarhet enn impregnert yteved. Kjerneveden er mot-
standsdyktig mot insekter bortsett fra mot stokkmaur, og
den er heller ikke motstandsdyktig mot marine borere.
Trevirket som skal behandles kjemisk, må være tilstrekkelig
tørt, med under 25 % fuktinnhold, og uten angrep av råte-
sopper eller insekter. All bark må også være fjernet. Mate-
rialene bør i størst mulig grad være bearbeidet til sin ende-
lige form. Høvling, splitting eller kløyving av trykkimpreg-
nerte materialer gir svekket beskyttelse.

32 Kjemiske beskyttelsesmidler
Beskyttelsesmidler er beskrevet i tabell 32.

4 Overflatebehandling

41 Prinsipp
Trebeskyttelsesmidlet trenger bare inn i de aller ytterste
lagene (ca. 2–3 mm) av trevirket når det blir påført på over-
flaten. Eventuelle senere sprekkdannelser eller skader som
går dypere enn behandlingen, gir adgang for soppsporer,
insekter (egglegging) og vann. Overflatebehandling gir der-
med ingen beskyttelse av det dypereliggende, ubehandle-
de trevirket. Når overflatebehandling velges, bør trevirket
være så tørt at sprekkdannelsen har skjedd, og det må
være ferdig bearbeidet. Behandling bør også skje før kon-
struksjonen blir satt sammen. Gjentatt behandling av en-
deveden er viktig. Det beste er å dyppe materialene i tre-
beskyttelsesmidlet.

42 Påstryking
Påstryking bør om mulig gjøres på horisontale flater og med
"full" kost. Endeflatene bør behandles særlig omhyggelig
og mettes flere ganger med trebeskyttelsesmidlet. Sidefla-
tene bør behandles to ganger. Materialene bør tørke mellom
hvert strøk som påføres.

43 Påsprøyting
Påsprøyting bør utføres med en sprøyte som gir god for-
støvning uten at spredningen blir for stor. Det er viktig å
være forsiktig under arbeidet, og det må brukes beskyttelse
mot forstøvning i ansiktet. Innendørs må det brukes be-
skyttelsesmaske. Les bruksanvisningen på emballasjen.
Ikke alle midler er egnet for sprøyting eller for innendørs
bruk.

44 Dypping
Ved dypping av trevirket i trebeskyttelsesmidlet vil inntreng-
ningen bli noe bedre enn ved påstrykning. Metoden krever
imidlertid ofte store kar og væskemengder. Slik dypping
skjer derfor kun ved industriell behandling. Inntrengnings-
dybden øker med dyppetiden. For "gjør-det-selv"-brukeren
er endevedbehandling i små kar aktuelt.
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Tabell 32
Beskyttelsesmidler

 Beskyttelsesmidler 

 Oljeløste midler Vannløste midler Kreosot Royal 

Beskrivelse av midler Organiske sopp- eller 
insektgifter løst i white-
spirit 

Tradisjonelt metallsalter 
løst i vann, men det fins 
også metallfrie impreg-
neringsmidler. Fra 2002 
bruker man hovedsakelig 
kobbersalter. Disse 
kombinerer man ev. med 
andre organiske midler. 

Steinkulltjære. Kreo-
sotimpregnert trevirke 
kan smitte av og lukter 
karakteristisk av tjære. 

Metallsalter løst i vann 
(kobbersalt benyttes), 
deretter olje. Oljen kan 
være pigmentert. 

Anvendelse av midler Overflatemidler eller 
trykkimpregnering av 
vindus- og dørkompo-
nenter. Før overflatebe-
handling med beis, lakk 
eller maling må white-
spirit være fordampet. 

Trykkimpregnering Brukes vanligvis til 
trykkimpregnering 

Spesiell impregnerings-
prosess som kombinerer 
trykkimpregnering og 
overflatebehandling 

Bruksområder for 
beskyttet trevirke 

Vinduer, dører osv. 
Etterbehandling av trykk-
impregnert virke som er 
splittet, høvlet eller 
kløyvd. 

Byggeformål, master og 
stolper 

Fortrinnsvis master, stol-
per og jernbanesviller, 
men også til takbord på 
hus og hytter 

Utvendig kledning (tak og 
vegger), terrassebord, 
støyskjermer osv. 

Etterbehandling av 
beskyttet trevirke 

Eventuell overflatebe-
handling med pigmentert 
beis eller maling, som 
beskytter solas UV-strå-
ling, for å hindre nedbry-
ting av treoverflaten 

Eventuell overflatebe-
handling med olje, beis 
eller maling, som på 
uimpregnert trevirke. De 
kjemiske trebeskyttelses-
midlene som befinner seg 
i selve veden, gir ingen 
beskyttelse av treoverfla-
ten mot vær, vind og UV-
stråling. Flater som skal 
overflatebehandles, bør 
derfor grunnes så raskt 
som mulig, og helst innen 
tre uker etter at klednin-
gen er satt opp. Sluttbe-
handling bør foretas 
innen tre måneder etter 
grunning. 

Kan ikke 
overflatebehandles etter 
impregnering, bortsett fra 
med enkelte 
tjæreprodukter 

Eventuell overflatebe-
handling med olje, beis 
eller maling, som på 
uimpregnert trevirke. De 
kjemiske trebeskyttelses-
midlene som befinner seg 
i selve veden gir ingen 
beskyttelse av treover-
flaten mot vær, vind og 
UV-stråling. 

Miljøhensyn Miljøhensyn som for malt 
trevirke 

Trykkimpregnert trevirke 
må ikke brukes i direkte 
kontakt med mat og/eller 
drikkevann, eller som 
ved. Saltimpregnert tre-
virke representerer ingen 
fare ved vanlig bruk. Det 
skal imidlertid utvises 
forsiktighet ved bearbei-
ding som støver. Støv-
maske av typen P2 bør 
brukes hvis det er dårlig 
avsug der bearbeidingen 
foregår. 

Kreosotimpregnert trevir-
ke skal ikke komme i di-
rekte kontakt med men-
nesker, dyr eller mat, og 
må ikke brukes som ved. 
Kreosotimpregnert trevir-
ke avgir damper i varmt 
vær. I kombinasjon med 
UV-stråling kan dette gi 
fototoksisk eksem. Man 
skal derfor bruke hans-
ker. Bar hud som ansikt 
og hals beskyttes med 
solkrem med høy solfak-
tor. Unngå så langt som 
mulig kreosotsmitte på 
hud og klær, bruk ev. 
engangsdresser/-hansker 

Royalimpregnert trevirke 
må ikke brukes i direkte 
kontakt med mat og/eller 
drikkevann, eller som 
ved. Royalimpregnert 
trevirke representerer 
ingen fare ved vanlig 
bruk. Det skal imidlertid 
utvises forsiktighet ved 
bearbeiding som støver. 
Støvmaske av typen P2 
bør brukes hvis det er 
dårlig avsug der bearbei-
dingen foregår. 

Destruksjon Destruksjon av kjemisk 
beskyttet trevirke må 
foretas i henhold til gjel-
dende regler (behandles 
som malt trevirke). 

Destruksjon av kjemisk 
beskyttet trevirke må 
foretas i henhold til gjel-
dende regler. Avfall av 
saltimpregnert trevirke 
med CCA-salter (ev. kun 
kobber) skal deponeres 
på godkjent avfallsplass. 
Slikt avfall skal ikke 
destrueres ved brenning 
annet enn i godkjente 
anlegg. 

Destruksjon av kjemisk 
beskyttet trevirke må 
foretas i henhold til gjel-
dende regler. Avfall av 
kreosotimpregnert tre-
virke skal deponeres på 
godkjent avfallsplass. 
Slikt avfall skal ikke 
destrueres ved brenning 
annet enn i godkjente 
anlegg. 

Destruksjon av kjemisk 
beskyttet trevirke må 
foretas i henhold til 
gjeldende regler. Avfall 
av royalimpregnert tre-
virke skal deponeres på 
godkjent avfallsplass. 
Slikt avfall skal ikke 
destrueres ved brenning 
annet enn i godkjente 
anlegg. 
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5 Trykkimpregnering

51 Prinsipp
Trykkimpregnering foregår ved at trevirket plasseres i en
stålsylinder (autoklav) og at impregneringsmidlene deretter
presses inn i trevirket under trykk. Valg av trykkprosess er
avhengig av hvor dypt impregneringsmidlet skal presses
inn i trevirket, og hvor stort opptak som trengs for å gi ønsket
impregneringsklasse.

52 Impregneringsprosesser
521 Impregnering med vannløste midler utføres ved 10–12 atm.

overtrykk i stålsylinderen og et forbruk av impregnerings-
væske på 200–600 kg/m³ yteved.

522 Kreosotimpregnering gir et opptak av kreosot på ca. 135
kg/m3 yteved, og celleveggene blir "bestrøket" med kreosot.
Fullimpregnering med kreosot brukes nå bare til stolper
som skal stå i sjøvann, for å hindre angrep av marine borere.

523 Vakuumimpregnering er en prosess som blir brukt for å
impregnere vinduer. I motsetning til ved saltimpregnert og
kreosotimpregnert trevirke er inntrengningen av middel i
yteveden begrenset.

6 Anvendelsesområder

61 Trykkimpregnert trevirke
611 Klassebetegnelser. Trykkimpregnert trevirke etter NTR do-

kument nr. 1 [721] er delt inn i fire klasser: M, A, AB og B.
Klassene tar utgangspunkt i anvendelsesområdet, hvilket
innebærer at det ikke skal brukes mer impregneringsmiddel
i trevirket enn det som er nødvendig for å gi det en god
holdbarhet for den bruken det er beregnet for. Se fig. 611 a
og b.

612 Klasse M-trevirke er beregnet for anvendelse i saltvann eller
til formål hvor det stilles spesielle krav til holdbarhet og
styrke. Virket skal ha full inntrengning til kjerne og et opptak
som godkjent for klassen. Fordi kjerneveden ikke blir im-
pregnert, og dermed kan angripes, er det en fordel å bruke
rundvirke eller trevirke med stor andel yteved. Klasse M-
trevirke skal kun brukes på de konstruksjonsdelene som
er i sjøvann. Eksempler på bruksområder for klasse M-tre-
virke er pæler i brygger eller kaier og fundamenter til byg-
ninger som står i strandkanten.

613 Klasse A-trevirke er beregnet for anvendelse i permanent
kontakt med jord eller ferskvann, i kritiske konstruksjoner
som kan være vanskelige å inspisere og skifte ut, eller der
hvor det kan oppstå personskade hvis konstruksjonen blir
svekket som følge av råte. Trevirket skal ha full inntrengning
til kjernen og opptak som godkjent for klassen. Eksempler
på bruk er ledningsmaster, gjerdestolper, utvendige trapper,
balkong-, altan- og verandabjelker og eventuelt også i golv
og bjelker over kryperom. Til kaidekke o.l. bør det brukes
klasse A (ettersom det er fare for personskade, slik at klasse
AB ikke må brukes).

614 Klasse AB-trevirke er beregnet for konstruksjoner direkte
utsatt for vær og vind eller kondens, men som ikke er i
kontakt med jord eller står permanent i ferskvann. Trevirket
skal ha full inntregning til kjernen og opptak som godkjent
for klassen. Eksempler på bruk er utvendige kledninger,
vannbord, gjerdesprosser, leskjermer, hagemøbler osv.

615 Klasse B-trevirke er beregnet for komponenter som er utsatt
for vær og vind eller kondens, men som ikke er i kontakt
med jord eller står permanent i ferskvann. Det stilles dob-
beltkrav til inntrengning: minst 6 mm lateralt (sideveis) i yte-
veden og full inntrengning i yteveden minst 50 mm fra
enhver endeflate. Se fig. 615. Siden det ikke er full inn-
trengning til kjernen, er bearbeiding av klasse B-trevirke
etter impregnering ikke tillatt. Klasse B-trevirke brukes f.eks.
til vinduer og ytterdører.

Fig. 611 a og b
Snitt av trevirke
a. Full impregnering av yteveden, klasse M, A og AB
b. Ufullstendig impregnering av yteveden, f.eks klasse B (jf. pkt. 615)

Fig. 615
Krav til inntrengning for trykkimpregnert trevirke kIasse B



− 6 − 432.101

62 Merking
Ifølge NTR dokument nr. 1 [721] skal alt trykkimpregnert
trevirke være tydelig merket med klassebetegnelse. Trykk-
impregnert trevirke produsert av impregneringsverk som
er medlem av Norsk Impregneringskontroll skal stykkmer-
kes eller unntaksvis merkes med en fargekode på trevirket
og ha NS-merke, klassemerke og firmanummer på pakken,
se tabell 62 og fig. 62. Merkingen skal være en hjelp for at
riktig klasse blir brukt til riktig anvendelsesområde. Spesielt
er det viktig at trevirke i klasse AB ikke brukes i kontakt
med bakken, fordi det gir redusert holdbarhet i forhold til
hva som er vanlig for klasse A.
Trykkimpregnert trevirke gir ved riktig bruk en økt varighet
mot sopp som vist i tabell 13.

63 Overflatebehandling
Overflatebehandling brukes først og fremst på ikke-bæren-
de konstruksjoner hvor man ikke forventer lang levetid, og
som behandling av kappender og snittflater på trykkimpreg-
nert trevirke. Overflatebehandling bør ikke brukes på trevirke
i jordkontakt når man ønsker lang levetid eller på utendørs
trekonstruksjoner hvor det kan føre til personskade hvis
konstruksjonen svekkes av råte.
Enkelte påstrykningsmidler er også egnet til behandling
av råte- eller insektangrepet trevirke for å hindre videreut-
vikling etter en reparasjon.
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Fig. 62
Eksempel på plassering av merke
Merkingen skal gjøres med varig stempelfarge, preging, brenning eller
merkespiker

Tabell 62
Merking av trykkimpregnert trevirke
Merkingen består av kvalitetsmerket til Nemko Certification AS ( ),
klassebetegnelsen (f.eks. AB) og firmanummer.

Klasse Stykkmerking Alt. fargekode 

Klasse M         M XX Blå 

Klasse A         A XX Hvit 

Klasse AB         AB XX Gul 

Klasse B         B XX Rød 


