
 

Håndtering av reklamasjon / generelle kjøreregler.  

Før montering er det viktig å kontrollere produktet for feil og mangel.  

Følgende punkter under aksepteres ikke av Combiwood Barkevik  

• Sprekker i trevirke eller malingsfilm ved montering  

• Blæring/avflassing av malingsfilm ved montering 

 

Etter montering / Forandringer av produkt over tid og trevirkets fuktegenskaper   

 

Vurdering av uregelmessigheter eller skader 

I en typisk brukssituasjon er lister montert langs gulvkanter og rundt dører og 
vinduer. Mulige feil/uregelmessigheter på en list skal vurderes fra en stående 
posisjon på 2 meters avstand og ved vanlig taklys. Dette gjelder både ved lagring, 
mottakskontroll før montering og feil oppdaget under montering 
 

• Listverk er gjerne produsert av furu og spesialtørket til en trefuktighet på 12+2% 

overnevnte variasjoner i likevekstfuktigheten kan medføre krympespalter mellom 

tilstøtende lister eller tilstøtende utforinger (utforinger er spesialtørket til en 

trefuktighet på 10+2%) Disse er vanligvis til stede kun i fyringssesongen, og 

forsvinner når trefuktigheten øker igjen. (ikke reklamasjon)  

•  Over tid må du imidlertid regne med svak gulning grunnet lyspåvirkning (ikke 

reklamasjon)  

• Det kan forekomme variasjoner i trestruktur. Synlig trestruktur (ikke reklamasjon)  

• Blomsterpotter og andre gjenstander som kan øke sjansen for fuktighet kan på sikt gi 

fuktskader på bunnforing/vindusbrett som foreks: krakelering i 

maling/svelle/sprekk (ikke reklamasjon) 

• Vindusbrett som monteres frittstående og som ikke er behandlet på undersiden kan 

kuve (ikke reklamasjon)  

Listverk er spesialtørket til en lav trefuktighet, og det er viktig at det lagres på en måte som sikrer at 

denne lave trefuktigheten opprettholdes frem til montering.  

Treverk er et naturlig materiale og vil tilpasse seg likevekstfuktigheten i rommet.  

• For høy luftfuktighet i et rom kan medføre: svelling/krakelering i overflaten. (ikke 

reklamasjon) 

• For lav luftfuktighet i et rom kan medføre: krymp/sprekk/krakelering i 

maling/kuving (ikke reklamasjon) 

Det finnes ingen garanti for at et produkt ikke vil endre seg over tid. Alt overnevnte vil bli tatt til 

etterretning i en sak når vi konkluderer i en feil. Er vi usikre i en sak utfører vi en befaring med eget 

utstyr. Som en tredjepart I større saker har vi et godt samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt som 

hjelper oss med en tredjeparts vurdering om nødvendig.  

 



 

 


