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FÖRORD 

Studien är genomförd som ett projekt inom det särskilda kompetensuppbyggnadsprogram för 
Trätek i Skellefteå som bedrivits under 1987-1990. Provningarna har utförts av Martin 
Gustafsson och Taida Ström. Datortomograferingen har utförts av Leo Lindberg och 
bildanalysen av tomografibildema av Stig Grundberg. 

1. SAMMANFATTNING 

Upptagningen av vatten hos ändar av panelbräder med olika snedskäming och olika 
ytbehandling av änden har provats i en försöksutrustning i laboratorium. Bräder av gran och 
fiiru med olika snedkapning och olika ytbehandling av änden har begjutits med vatten. Genom 
vägning bestämdes den mängd vatten som tagits upp i ändträet efter en viss tid. Dessutom 
visades med hjälp av datortomografi hur vatmet trängt in i träet. Försöken visar: 

* att snedkapning inte påverkar upptagningen av vatten om änden är obehandlad 
eller behandlad med en farg som inte är vattenawisande 

* att snedkapning minskar den våta ytan och därmed upptagningen av vatten om 
ytan är vattenavvisande 

* att det är viktigare att ändytan är vattenawisande än att den är snedkapad om man 
vill minska upptagningen av vatten 

* att upptagningen av vatten är större genom en yta behandlad med en strykning 
akrylat-latexfärg än om ytan är behandlad med rödfärg med linoljetillsats 

* att vid regnexponering fuktkvoten i obehandlade och akrylat-latexmålade 
paneländar inom några timmar lokalt överstiger fibermättnadspunkten. 

Provningarna är gjorda på ny panel med felfri ytbehandling. Gammal spmcken och delvis 
angripen panel, med skador i ytbehandlingen kan ta upp mer vatten. Då spelar uttorknings-
möjlighetema stor roll för träets fuktighet och risken för rötangrepp. 

2. BAKGRUND 

Fasadpanelens avslutning nedåt är en viktig detalj i det konstruktiva träskyddet. Särskilt vid 
stående paneler, där avslumingen utgörs av ändttä, är det väsentiigt att vatten inte tas upp i 
panelbrädemas ändar. 

I rekommendationer och föreskrifter brukar man ange att underkanten skall snedkapas, i regel 
med lumingen 1:2. Hus AMA 83 IM föreskriver i kap. H5.171 att "underkant vid sockel e d 
skall snedskäras med fall utåt", dock utan att ange en bestämd lutning. 

Ibland ifrågasätts om snedkapning spelar någon roll för vattenupptagningen. Ofta vil l man 
slippa ifrån snedkapningen eftersom den utgör en komplikation vid panelningen, särskilt vid 
hustillverkning på fabrik. 

Syftet med de studier som redovisas i denna rapport är att påvisa vilken betydelse snedkapning 
har vid obehandlade paneler och vid paneler med olika ytbehandling. 



3. VATTENUPPTAGNING I TRÄ 

Hur stor mängd vatten som tas upp i träet beror på den tillförda mängden vatten, och på hur 
mycket som kan o^sporteras in i träet. Vid nederbörd på en ö-äyta är den tillförda mängden 
ofta mer än tillräcklig, den mängd som tas upp begränsas av träets förmåga att absorbera 
vatmet. 

Vattentransporten i träet sker genom diffusion av vatten i ångform och fuktledning av vatten i 
vätskeform. Vid låg fuktkvot är diffusionsmotståndet stort och fuktdiffusionen liten. I fiber
riktningen är den 10-15 gånger större än i tvärriktningen Hl. 

Vatten i vätskeform transporteras genom träets kapillärsystem, celler och porer, med kapillär
kraften som drivkraft Den kapillära sugkraften beror på kapilläremas grovlek och vatmets yt
spänning. Om vattnet inte väter cellväggen blir det ingen kapillärsugning. Torrt trä har låg yt-
energi och är till sin karaktär vattenawisande. Ytenergin ökar upp till ca 30 % fuktkvot. Det 
innebär att fuktigt tt-ä väts lättare än torrt. Åldring av en tt-äyta minskar också ytenergin och 
därmed vätningen. 

I ett kapillärsystem med små celler och poröppningar begränsas vattentransporten av det höga 
strömningsmotståndet Ledningsförmågan är avsevärt större i flberrikmingen än i tvärrikt
ningen, upptill 50 gånger Hl. Ledningsförmågan ökar med fuktkvoten. 

4. VATTENUPPTAGNING I EN PANELÄNDE 

Upptagningen av vatten hos en panelände är beroende av flera mekanismer. 

* Vattentillförseln. Vattnet rinner längs brädan och lämnar denna intill den lägsta 
begränsningen nedåt. Dvs på en snedkapad bräda intill spetsen och på en 
rakkapad bräda från hela underkanten. 

* Vätningen. Genom en yta som inte är våt kommer det inte in något vatten. En 
vattenawisande ändyta på en snedkapad panelände tar inte upp något vatten på 
den torra delen av ytan. 

* Ytans permeabilitet. Ett "tätt" ytskikt bromsar vattenupptagningen. En vatten
awisande ytbehandling kan vara permeabel och lätt släppa igenom vatten, 
medan ett ytskikt som lätt väts ändå kan hindra upptagningen av vatten genom att 
det är tätt. 

* Vätning av cellväggarna. Extraktivämnen på cellväggarna minskar vätningen och 
då uppstår inte den kapillärkraft som drar in vatmet i kapillärsystemet. 

* Poraspirationen. När ringporema stängs ökar strömningsmotståndet för vattnet 
som skall transporteras inne i träet. 

Vattentillförseln beror förutom på de klimatiska betingelserna på byggnadens och panelens ut
formning. Vämingen av ytan kari minskas med en vattenawisande behandling eller genom val 
av lämpligt trä. Furukämved är exempelvis mer vattenawisande än furuspUntved. Ytskiktets 
permeabilitet kan minskas med en tät ytbehandling, exempelvis en alkydlackfärg. I kärnved, 
med hög halt av exö^aktivämnen ö-ansporteras inte vatmet lika lätt som i splintved vars 
cellväggar väts lättare. I torkad gran och i fumkämved,med en stor andel av ringporema 
stängda, är motståndet mot vattentransport mycket större än i furusplint. 



5. GENOMFÖRANDE AV FÖRSÖKEN 

5.1 Provmaterial 

Provmaterialet togs från 4 olika, sprickfria och nästan kvistfria, panelbrädor av gran samt för 
jämförelse från en bräda med hela tvärsnittet av furukämved respektive furusplintved. 
Brädomas tvärsnitt var 21 x 93 mm (22 x 100 för furuprovema). Densiteten bestämdes genom 
beräkning utifrån vikt och beräknad volym. 

Brädorna konditionerades till 12-13 % fuktkvot. Därefter behandlades de 4 sidoytorna 2 gånger 
genom strykning med alkydlackfarg. 

Provbitar enligt figur 1 tillverkades ur kvistfria delar av de ytbehandlade brädorna. Provbitamas 
medellängd var 50 mm. Provbitama hade 3 olika snedkapningar, 0°, 27° och 45°. Kapytan var 
mycket jämn. 

Figur 1. Provbitamas utformning 

Provbitamas övre ändyta förseglades med en silikonfogmassa. För upphängning i 
försöksanordningen försågs bitarna med 2 skruvöglor. 

Provbitamas undre ändyta lämnades obehandlad eller behandlades 1 gång genom penselstryk
ning med akrylat-latexfärg (Beckers Utomhus-Akrylat), rödfärg (Falu Vapen från AB Rötmota-
verken) eller med alkydlackfarg (Beckers Lackfärg, högblank). Rödfärgen innehöll enligt 
deklarationen 8 viktprocent linolja. 

Hur provbitama var anordnade under försöket framgår av figur 2. Varje försöksomgång 
omfattade 6 provbitar upphängda på rad med ett inbördes avstånd av ca 7 mm. I varje 
provomgång var bit nr 1 och 4, nr 2 och 5 samt nr 3 och 6 lika. 
Vatten från vattenledningen sprutades på skärmen ovanför provbitama med hjälp av en dysa 
med flat stråle. Vattnet rann sedan ner efter skärmen och över provbitamas utsida. En tejp över 
skarven mellan provbitama och skärmen ovanför hindrade vatten från att nå provbitamas 
överyta och baksida. 

Den påförda vattenmängden var ca 1 liter/minut och meter bredd. Det svarar mot en slag
regnsmängd av 10 kg/m^h på en 6 m hög fasad. Enhgt /3/ är 10 kg/m^h maximiintensitet för 
utsatt läge i Göteborg. Även intensiteter på 3 kg/m^h är ovanliga. Jämförande försök visade 
dock att försöksresultatet ej påverkades märkbart när påförd mängd varierades mellan 0,1 och 2 
liter/minut. 



5.2 Försöksanordning 

Figur 2. Försöksanordning 

5.3 Exponering 

Vatten påfördes i 5 omgångar under 1,4,15 och 45 minuter och 3 timmar. På så sätt blev de 
sammanlagda exponeringstidema 1, 5 och 20 minuter respektive 1 och 4 timmar. Provbitarna 
vägdes före, mellan och efter exponeringarna sedan fritt vatten först torkats bort. 

De uppmätta viktökningarna hos de 2 lika provbitama i varje försök avvek i regel obetydligt 
från varandra. Eftersom nedtagning av de 6 provbitama från försöksanordningen, avtorkning 
och vägning tar en viss tid är mätresultaten säkrare för de längre exponeringstidema. 

6. REDOVISNING AV MÄTRESULTATEN 

Den upptagna vattenmängden (g) redovisas i diagram som funktion av tiden (Vh). Där de 
uppmätta mängderna för de två lika provbitama i varje försök är ungefar lika stora redovisas 
medelvärdet för de båda bitama. 

I regel har hälften av den mängd som uppmätts efter 4 timmar tagits upp redan efter 20 - 60 
minuter. Stor vattenupptagning i inledningsskedet visar att ändytan väts snabbt. 

För en försöksserie (serie 5, med 3 olika lutningar och 3 olika behandlingar) redovisas även 
fuktkvotens fördelning i provbitama efter 4 timmars exponering. Fuktkvotsfördelningen 
bestämdes med hjälp av datortomografi och bildanalys. 



6.1 Försöksserie 1 - Doppning 

För att se om den större ytan ändträ i en snedkapad bräda tar upp större mängd vatten per tids
enhet än en rakkapad, provades 6 bitar med 3 olika snedkapningar. Försök utfördes vid 2 ti l l
fällen med samma provbitar, men med olika utgångsfuktkvot. 
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FORSOKLl 

Provmaterial: 
Densitet: 
Exponering: 
Snedkapning: 

Behandling: 

Gran 3 
0,43 
Doppning 
0° 

270 
45° 
Sida: 2 ggr alkyd 
Ände: Obehandlad 

Utgångsfuktkvot 13 % 

1 5 20 MIN I H M 2 
EXPONERINGS T I D (m. h) 

/ . 

/ / 
,1/ 

FÖRSÖK 1:2 

Utgångsfuktkvot 7 % 

Samma provbitar som i försök 1:1. 

o 1 5 20 MIN I T I M 2 3 4 
EXPONERINGS TID (m.h) 

Försöksresultatet tyder på att upptagningen av vatten mera beror på brädans tvärsnitt, eller 
antalet avskurna fibrer, än på den exponerade ytan. Upptagningen är av samma storleksordning 
som när bara utsidan är begjuten. 

Upptagningen skulle kunna uttryckas som summan av två komponenter, en genom ändträet och 
en från sidan.Om man antar att ändträupptagningen är 10 gånger större än från sidan skulle en 
snedkapad ände med 45° lutning (1:1) få 10 % störte upptagning än en rakkapad ände. 



6.2 Försöksserie 2 - Fumsplint och fumkäma 

För att belysa skillnaden mellan fumkäma och fumsplint, provades 6 kämbitar och 6 splintbitar 
tagna ur samma bräda. Ändama var obehandlade och kapade i olika vinklar. 
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FÖRSÖK 2:1 

Provmaterial: 
Densitet: 
Exponering: 
Snedkapning: 

Behandling: 

Fumkäma 
Ca 0,65 
Begjuming 
0° 
27° 
45° 
Sida: 2 ggr alkyd 
Ände: Obehandlad 

Utgångsfuktkvot 12 % 

FÖRSÖK 2:2 

Provmaterial: 
Densitet: 
Exponering: 
Snedkapning: 

Behandling: 

Fumsplint 
Ca 0,55 
Begjuming 
0° 
27° 
45° 
Sida: 2 ggr alkyd 
Ände: Obehandlad 

Utgångsfuktkvot 12 % 

o 1 5 20 MIN ITIM 2 3 4 
EXPONERINGS TID (m. h) 

Den upptagna mängden vatten var efter 20 minuter ca 20 gånger större i splintvedsprovet än i 
kämvedsprovet Efter 4 timmar var skillnaden ca 9 gånger för den rakkapade ändan och 15 
gånger för den snedkapade med 45° lutning. 

Försöket visar dels att splintveden väts avsevärt lättare, dels att den suger upp vatten mycket 
snabbare än kämveden. I jämförelse med obehandlade granprover i de övriga försöksseriema 
har splintvedsprovema tagit upp mer och kämvedsprovema mindre vatten. 



6.3 Försöksserie 3 - Snedkapningens betvdelse då ändträet är obehandlat. 

Fyra försök har gjorts på en omgång prover (6 st) med obehandlade ändar med olika snedkap-
ning. Mellan de olika försöken har provbitama torkats till olika fuktkvot. 
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FÖRSÖK 3:1 

Provmaterial: 
Densitet: 
Exponering: 
Snedkapning: 

Behandling: 

Utgångsfuktkvot 13 % 

Gran 3 
0,43 
Begjuming 
0° 
27° 
45° 
Sida: 2 ggr alkyd 
Ände: Obehandlad 

1 5 20 MIN ITIM 2 
EXPONERINGS TID (m, h) 

FÖRSÖK 3:2 

Utgångsfuktkvot 7 % 

Samma provbitar som i försök 3:1, 

1 5 20 MIN ITIM 2 
EXPONERINGS TID (m, h) 
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FÖRSÖK 3:3 

Utgångsfuktkvot 6 % 

Samma provbitar som i försök 3:1. 
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FÖRSÖK 3:4 

Utgångsfuktkvot 15 % 

Samma provbitar som i försök 3:1. 

o 1 5 20 MIN ITTM 2 3 4 
EXPONERINGS TID (m.h) 

Resultaten från de olika försöken avviker påfallande från varandra, särskilt i begynnelseskedet. 
Vattenupptagningen börjar först när ytan blivit våt. Vätningstiden beror på ytspänningen mellan 
vatten och trä. Torrt trä är praktiskt taget vattenawisande. Med ökande fuktkvot ökar ytspänn
ingen och vämingen går snabbare. 

Den största upptagningen har inträffat vid den högsta utgångsfuktkvoten (i försök 4). I för
söken 2 och 3 har uppmätts en mycket låg upptagning. Att försök 3 visar högre upptagning än 
försök 2, trots en något lägre medelfuktkvot, kan bero på att fuktkvoten i ytan varit lägre. 

Det framgår tydligt att bitarna utan ytbehandling och med rakt avkapad ände inte tar upp vattnet 
snabbare än de snedkapade bitarna. 
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6.4 Försöksserie 4 - Ytbehandling av ändträet 

För jämförelse av hur ytbehandlingen tillsammans med snedkapning påverkar vattenupptag
ningen har 7 försöksserier genomförts på 4 omgångar prover. 
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FÖRSÖK 4:1 

Provmaterial: 
Densitet 
Exponering: 
Snedkapning: 
Behandling: 

Gran 5 
0,38 
Begjuming 
0° 
Sida: 2 ggr alkyd 
Ände: obehandlad 2 st — 

1 gång rödfärg 2 st 
1 gång akrylat 2 st -

Utgångsfukticvot 13 % 
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FÖRSÖK 4:2 

Provmaterial: Gran 6 
Densitet: 0,48 
Exponering: Begjuttiing 
Snedkapning: 0° 
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd 

Ände: obehandlad 2 st — 
1 gång rödfärg 2 st 
1 gång akrylat 2 st -

Utgångsfukticvot 13 % 

1 5 20 MIN ITIM 2 
EXPONERINGS TID (m.h) 
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FÖRSÖK 4:3 

Provmaterial: Gran 6 
(samma provbitar som i försök 4:2) 

Utgångsfuktkvot 9 % 
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FÖRSÖK 4:4 

Provmaterial: Gran 5 
Densitet: 0,38 
Exponering: Begjutning 
Snedkapning: 27° 
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd 

Ände: obehandlad 2 st — 
1 gång rödfärg 2 st 
1 gång akrylat 2 st 

Utgångsfuktkvot: 13 % 

1 5 20 MIN ITIM 2 
EXPONERINGS TID (m, h) 
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FÖRSÖK 4:5 

Provmaterial: Gran 6 
Densitet: 0,48 
Exponering: Begjuming 
Snedkapning: 27° 
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd 

Ände: obehandlad 2 st 
1 gg rödfärg 2 st 
1 gg akrylat 2 st 

Utgångsfukticvot: 13 % 
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FÖRSÖK 4:6 

Gran 5 

(samma provbitar som i försök 4:4) 

o Utgångsfukticvot 9 % 
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FÖRSÖK 4:7 

Gran 6 

(samma provbitar som i försök 4:5) 

Utgångsfuktkvot 9 % 

20 MIN 1 TIM 2 
EXPONERINGS TID (m.h) 

Denna försöksserie visar att snedkapning har betydelse för upptagningen av vatten när 
ytbehandlingen är vattenawisande, som falu rödfärg med en liten tillsats av linolja. 
Akrylatfargen väts lätt liksom den obehandlade träytan. När ytan är våt tar den upp vatten mer 
eller mindre beroende på ytbehandlingens täthet. 
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6.5 Försöks serie 5 - Snedkapning och ytbehandling av ändträet 

Tre försöksserier med olika snedkapningar och tre olika ytbehandHngar har genomförts för att 
med hjälp av datortomografi åskådliggöra hur vatmet tas upp i ändträet. 
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FÖRSÖK 5:1 

Provmaterial: 
Densitet: 
Exponering: 
Snedkapning: 
Behandling: 

Gran 2 
0,47 
Begjuming 
0° 
Sida: 2 ggr alkyd 
Ände: obehandlad 2 st — 

1 gång rödfärg 2 st 
1 gång akrylat 2 st -

Utgångsfuktkvot 12 % 

VATTEMJPPTAGNING I PAhCLANDAR Tra td<: 

OBEHANDLAD FALU RÖD AKRSU^T 

V a t t e n b e g j u t n i n q 4 t i m 

U t g c n g s f u k T k v o T 12 
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o 1 5 20MIN ITTM 2 

EXPONERINGS H D (m.h) 

FÖRSÖK 5:2 

Provmaterial: Gran 2 
Densitet: 0,47 
Exponering: Begjutning 
Snedkapning: 27° 
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd 

Ände: obehandlad 2 st 
1 gång rödfärg 2 st ~ 
1 gång akrylat 2 st — 

Utgångsfuktkvot 12 % 

VATTENUPPTAGNING I PANELANDAR T r a t e k 

OBEHANDLAD FALU RÖD AKR.'LAT 

V a t t e n b e g j u t n i n g 4 t i m 

U t g å n g s f u k t k v o t 12 /. 

Försök 1 med rakt avkapade ändar visar på i stort sett samma upptagning av vatten efter 4 
timmar hos de provbitar som behandlats med akrylat och med rödfärg, och ungefar dubbelt så 
stor upptagning av vatten hos de obehandlade provbitama. Varningen av akrylaten har gått 
snabbare än av rödfärgen. 

Kännetecknande för detta försök var att hela kapänden efter kort tid var våt på alla provbitama. 
Som framgår av tomografibildema var vatteninträngningen störst i bakkanten (på barksidan) på 
den obehandlade provbiten och i framkanten (på märgsidan) på den rödfargsmålade. Bilden är 
tagen i provbitamas mittiinje. 
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Försök 2 med snedkapningen 27° (1:2) uppvisar ungefår hälften så stor vattenupptagning som i 
försök 1, med undantag för de provbitar som behandlats med rödfärg. Den låga 
vattenupptagningen i dessa beror på mycket långsam vätning. 

FÖRSÖK 5:3 

o 
2 
Z 
O 
< 

-
< > 

/ 

— - — 
. —— ' 

Provmaterial: Gran 2 
Densitet: 0,47 
Exponering: Begjutning 
Snedkapning: 45° 
Behandling: Sida: 2 ggr alkyd 

Ände: obehandlad 2 st 
1 gg rödfärg 2 st 
1 gg akrylat 2 st 

Utgångsfuktkvot 12 % 

1 5 20 MIN I T I M 2 
EXPONERINGS TID (m.h) 

VATTENUPPTAGNING I PANELANDAR T r o t e k 

OBEHANDLAB FALU RÖD AKR'itAT 

\ 
V a t t e n b e g j u t n i n g 4 t i m 

U t g c n g s f u k T k v o t 12 y 

För provbitar utan ändbehandling var vattenupptagningen i försök 5:3, med 45° snedkapning, 
praktiskt taget lika stor som i försök 5:1 (rakkapade ändar). Av kurvomas förlopp framgår att 
vätningen tar längre tid när brädan är snedkapad. Upptagningshastigheten (dvs kurvans luming) 
efter vätningsskedet är i stort sett lika stor i båda försöken. De båda provbitama i försök 5:3, 
med ändarna behandlade med akrylat, är mycket olika. Det beror sannolikt på att det ena provet 
påförts mindre mängd färg än det andra provet. 
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Varför provbitama utan ändbehandling och med 45° snedkapning tog upp nästan dubbelt så 
mycket vatten som bitarna med 27° snedkapning är oklart. 

Hur varningen av ytan på de obehandlade proverna med 45° snedkapning fortskred framgår av 
figur 3. 

Vattenbegjuten sida 

C v / . v. v — 

y f .^--—^ — 

Vattenbegjuten sida 

Figur 3. Väming av paneländar. Snedkapning 45°. Obehandlat ändffä. 
Begränsning av våt yta efter 5 minuters begjutning 

20 " " 
1 timmas 

I I I I I I 

I I I I I I 
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6.6 Försöksserie 6 - "Förseglad" ände 

Försök har gjorts med 2 olika utgångsmaterial med olika snedkapning och med änden behand
lad med 1 strykning alkydfärg. 

4 

z 
z 
< 
k. 2 

z 

< > 

o z 
z o < 
^ 2 

z 
UJ 

< > 

20 MIN 1 TIM 2 

EXPONERINGS TID (m, h) 

FÖRSÖK 6:1 

Provmaterial: Gran 5 
Densitet: 
Exponering: 

0,38 
Begjuming 

Snedkapning: 0° 

Behandling: 

Utgångsfuktkvot 13 % 

27° 
45° 
Sida: 2 ggr alkyd 
Ände: 1 gång alkyd 

FÖRSÖK 6:2 

Provmaterial: 
Densitet: 
Exponering: 
Snedkapning: 

Behandling: 

Gran 6 
0,48 
Begjuming 
0° 
27° 
45° 
Sida: 2 ggr alkyd 
Ände: 1 gång alkyd 

Utgångsfuktkvot 13 % 

o 1 5 20 MIN I T I M 2 3 4 
EXPONERINGS TID (m. h) 

Försöket visar att vattenupptagningen är mindre i den snedkapade ytan än i den rakkapade. Den 
alkydmålade ytan väts ej av vatmet. Vattnet dras in under hela den horisontella ytan på den rak
kapade änden medan endast den yttre delen påverkas på den snedkapade änden. Totalt sett är 
upptagningen liten i jämförelse med när änden är obehandlad. 

Ett försök med rakkapade ändar och endast ca 5 mm av ytan intill den exponerade kanten be
handlad med alkydfärg visar att vattenupptagningen reduceras endast i förhållande till den be
handlade ytans andel av den totala ytan. Vatmet "klättrar" över den smala behandlade ytan. 
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6.7 Slutsatser. 

Försöksresultaten visar att snedkapning av en panelände inte har någon avgörande betydelse för 
vattenupptagningens storlek om änden är obehandlad. Hela ändytan väts mer eller mindre 
snabbt beroende på träets fuktkvot, halt av extraktivämnen och i viss mån på snedkapningen. 
Vattenupptagningen vid doppningsförsöken var av samma storleksordning som vid begjutning. 
Det visar att den tillförda vattenmängden vid begjutning var tillräcklig i de utförda försöken. 

Om änden ytbehandlas har förutom snedkapningen även behandlingens vattenawisande för
måga och permeabilitet betydelse. När ytbehandlingen är vattenawisande,t ex rödfärg med lin
olja, räcker en liten snedkapning för att vattnet inte ska väta undersidan. Om undersidan är helt 
horisontell väts den och den stora permeabiliteten i rödfärgen hindrar inte vatten från att u-änga 
in genom färgskiktet. 

När färgen inte är vattenawisande,t ex en akrylat-latex, hindrar inte en snedkapning att ytan 
väts och vatten tas upp. Den upptagna mängden beror bl a på hur permeabel (genomsläpplig) 
ytbehandlingen är. 

Om behandlingen av ändytan är både vatten avvi sande och har låg permeabilitet^ex en alkyd-
oljefårg, minskar en snedkapning såväl den våta ytans storlek som vattenupptagningen genom 
den yta som är våt. När permeabiliteten är mycket liten blir den upptagna mängden mycket liten, 
även om den våta ytan är stor, som i en rakt avkapad ände. 

Att paneländen förses med en vattenawisande ytbehandling är uppenbarligen av större 
betydelse för vattenupptagningen än att den snedkapas. Om snedkapningen gör att man inte 
kommer åt att behandla ändträet i panelen är snedkapningen till större skada än nytta. 

Försöken är gjorda på ej väderexponerade paneler med intakt ytbehandling. Ändar på gamla 
panelbräder är ofta spruckna och angripna av blånad. Gammal ytbehandling kan ha andra 
egenskaper än ny. Därför kan vattenupptagningen i gamla ändar i större grad än som framgår av 
försöken påverkas av andra faktorer än utformningen. Om vatten kan tränga in genom sprickor 
och andra öppningar i ytbehandlingen, men inte kan torka ut genom en tät ytbehandling, är 
risken stor för svampangrepp. 

I försöken har vattnet tillförts panelbrädema på den utåtvända sidan. Vid en panel av stående 
bräder rinner en stor del av vatttiet i vinkeln mellan läkt och panelbräda eller lock- och botten
bräda. Vatmet lämnar då brädan från en sidoyta, där snedkapningen inte har den avsedda 
positiva effekten. I vissa fall kan vatten rinna på brädemas baksida. Då kan snedkapning vara 
till större skada än nytta. 

Panelens fuktkvot och risken för rötangrepp beror inte bara på hur stor mängd vatten som tas 
upp utan också på hur snabbt det upptagna vattnet kan torka ut eller transporteras till partier som 
är så torra att de inte riskerar att angripas. Olika färgsystem fungerar olika vid vattenupptagning 
och uttorkning och båda egenskaperna måste beaktas vid en värdering av fargsystemens 
lämplighet för en ytbehandHng. 
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8. SUMMARY 

The uptake of water into differently bevelled and treated ends of vertical siding boards were 
tested in an experimental arrangement Spmce and pine boards with differently bevelled and 
painted ends were exposed to simulated rain. The uptake of water into the end grain, as a 
function of time, was determined by weighing. In addition it was shown, with the aid of 
computed tomography, how water penetrated into the board end. The tests indicated that: 

* bevelling has no influence on the uptake of water i f the board end is untreated 
or treated with a not water-repellent paint 

* bevelling reduces the wetted area, and consequentiy the uptake of water, i f the 
board end is water-repellent 

* i f reducing the uptake of water is the aim, a water-repellent board end is more 
important than bevelling the end 

* a board end treated with one coat of acrylic paint has a higher uptake of water 
than a board end treated with Swedish red paint with a linseed oil additive 

* the moisture content in untreated and acrylic-painted board ends exposed to rain 
in a few hours will exceed the fiber saturation point 

The tests are carried out on new siding boards with treatments free from defects. Old fissured 
and partly affected boards, with paint damages, may take up more water. In that case the drying 
conditions are of great importance for the wood moisture content and the decay risk. 
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