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Träskador 
Nästan alla träskador är koncentrerade till karmens & bågens bottenstyckenoch cirka 30 cm upp 
på vänster resp. höger sidostyckets nedersta del. Avsyna speciellt de båda nedre hörnsamman-
fogningarna, där slits/gaffel och tapp möts. 
Exempel på träskador: Röta är svampar som bildats i träet. Insektsangrepp. Påväxt av alger och 
lavar. Gråträ, torrsprickor, kvisthål och skruvhål. 

Lagningsvirke, -trä 

Använd rätvuxen, kvistfri kärnfura (Pinus Silvestris) med hög densitet (täthet) och utan tjurved. Det 
bör vara minst 8 - 10 årsringar/cm. Fuktkvot max 15 % och lika med originalfönstervirket. 
Det nya virket, skarven, limfogen och det gamla virket ska samverka. 

Olika trälagningsmetoder på fönsterkarm resp. fönsterbåge 
*Dokumentera och anmäl alla trälagningar till beställaren!* 
A.   Byte av karm- och bågbottenstycke (understycke) 
        Vid omfattande rötskador, sprickor och hål i karm- resp. bågbottenstycke bör hela stycket bytas. 

B.   Halvsulning 
Vid halvsulning sågas hela (större delen av) bottenstyckets utsida bort (det skadade träet  
avlägsnas) och ersätts med nytt trä. 

C.   Ilusning 
       Om träskadan är begränsad till ett mindre område görs ilusning. Lagningen anpassas helt efter  
       skadebilden. Ex. del av botten- resp. sidostycke. 

D.   Genomgående skarvar / generalskarvar 
        När skadorna går djupt eller är genomgående på en fönsterbåge, måste nytt trä skarvas och   
        ersätta det gamla virket från insidan och ut. Tre olika tekniker kan användas. 
1.   S - skarv   2.   V - skarv 3. Bladning (halvt i halvt -  vinkelhörn) 

E.   Laskning 
Att sammanfoga ändar på trävirke eller hopfogning omlott med lim och fästdon. 

F.   Lagning av slits  (gaffel) och tapp med pinn 
Slitslagning sker på sidostycket och tapplagning på understycket med ilusning eller halvsulning.  

       Sammanfoga med två pinnar. Slits och tapp utgör de mest utsatta fönsterdelarna. 
G.   Plugga hål 
        Borra bort det skadade träet och rosten eller kvisten. Slå i nya pluggar av furu. 

H.   Gråträ 
        Avlägsna den nötta, väderbitna, silvergråa och luddiga ytan ner till friskt trä. 

F.   Torrsprickor 
Torrsprickor (ytliga, mindre) kan fyllas med träfyllnadsmassa eller kitt.  
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