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1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE 

Beskrivelse  
 

 
 
 
 

 
 

NB! 
Det gjøres spesielt oppmerksom på at billed-
materiellet vist i dette dokumentet kan avvike 
med hensyn til tresort/ overflatebehandling. 

Ubehandlet granpanel. 
Benyttet råstoff er Møbelkvalitet - dvs. gran av beste kvalitet. 
Gjeldende standard ved sortering er "Bjertnæs Interiørkvalitet"   
- en modifisert standard med utgangspunkt i Norsk Standard 3180/3183.  
 
 
 
 

Bruksområde 
Interiørpanel av gran anvendes innvendig til både vegger og tak.  
Panelprodukter kan gjenskape ulike stiler, og vil alltid kunne være trendy.  
Foruten i boliger og hytter anvendes panel i skoler, barnehager og andre private og 
offentlige bygg. 
 

Utseende, overflate  
Granpanel har en relativt nøytral overflate, hvor veden framstår ganske hvit. 
Kvistene er ikke så store og framtredende som for furupanel, til gjengjeld vil 
hyppigheten av mindre kvister normalt være større. Ubehandlet granpanel vil med 
tiden gulne/ mørkne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuell overflatebehandling 
Gran interiørpanel kan etterbehandles med lakk, beis eller maling. Både 
vannbaserte og oljebaserte midler kan benyttes. Overflatebehandlingen kan 
imidlertid påvirke panelens egenskaper og utseende, og skjer på eget ansvar. 
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA 

Faspanel (art. 300)  

   

Gammel og tradisjonsrik panel. Mye benyttet i eldre hus, men har fått økt popularitet 
i nyere tid. Panelen er mest vanlig i gran, og benyttes både på vegger og i tak. 

     

     

     

     

Skygge Rett (art. 310)  

 

Enkel panel med rett skyggeprofil. Lysåpning mellom hvert bord utgjør 10 mm. En 
tidløs panel som egner seg godt til både vegger og i tak. 

      

      

      

Skygge Rund (art. 315)  

 

En enkel paneltype med avrundede kanter. 10 mm lysåpning mellom panelbordene. 

Ingen standard profil. Kan leveres på bestilling   

      

      

Skygge Skrå (art. 320)  

 

Uten tvil den paneltypen som er mest benyttet her til lands. Enkel panel med skrå 
skyggeprofil. Lysåpning utgjør 10 mm. Like aktuell i både furu og gran. Brukes like 
gjerne til vegger som i tak, og er en "allrounder".  

     

     

     

     

     

     

     

(F) Furu    (G) Gran    (L) Lakk m/ hvitpigment    (M) Malt hvit S 0502-y    (P) Precut 239 furu     (ep) endepløying 
Alle profiler kan spesialbestilles med lakk, beis eller maling - farge etter ønske. 
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA Forts. 

Rustikk Skrå (art. 330)  

 

Identisk med "Skygge Skrå", men har 20 mm lysåpning mellom hvert bord.  
Egner seg godt til både vegger og tak. Det være seg stue eller soverom.  
Brede varianter gjør seg spesielt bra i store rom. En tidløs klassiker. 

    

    

 

Rustikk Rund (art. 340)   

 

Enkel panelprofil, avrundede kanter med 20 mm lysåpning mellom bordene.  
Samme bruksområde som for de øvrige skyggepanelene. 

   

   

   

Dobbel Perlerustikk (art. 345)   

 

Er karakteristisk med en høvlet perle på begge sider av panelbordet. Når bordene 
monteres sammen vil to og to perler danne en profil, herav "dobbel perlerustikk". 
Lysåpning mellom perlene er 20 mm. Paneltypen benyttes hovedsakelig på vegger. 

    

    

    

Møllerstue (art. 350)  

 

En typisk veggpanel fra 1960-årene. Har en særpreget "bølget" profil på begge sider 
av panelbordet, og gir 20 mm lysåpning mellom hvert bord. Panelet gir en lun og 
koselig atmosfære. Like aktuell i både furu og gran. 

    

    

    

Krokskog (art. 360)  

 

Krokskog er en veggpanel som passer like godt i det moderne hjem som i eldre 
boliger. Panelet kan monteres stående eller liggende, og er best egnet til veggpanel. 

   
 

(F) Furu    (G) Gran    (L) Lakk m/ hvitpigment    (M) Malt hvit S 0502-y    (P) Precut 239 furu     (ep) endepløying 
Alle profiler kan spesialbestilles med lakk, beis eller maling - farge etter ønske. 
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA Forts. 

Prestegård (art. 370)  

 

En hjemmekoselig panel med likhetstrekk til "møllerstueprofilen", men har ikke 
lysåpning mellom bordene. Panelen er blant annet mye benyttet på hytter. 

Ingen standard profil. Kan produseres på bestilling  

    

    

Perlefas (art. 385)  

 

En paneltype som er blitt svært populær i nyere tid. Har en høvlet perle på den ene 
siden av panelbordet, og gir et ryddig og stilrent inntrykk.  
Egner seg spesielt godt i små rom, og kan også benyttes som takpanel. 

    

    

    

Slettpanel (art. 390)  

 

En meget enkel panel uten profiler, og vil gi en slett overflate. Men etter noe tid vil 
panelbordene krympe, og det vil dannes små lysåpninger mellom bordene. Avhengig 
av bredden på panelen og rommets luftfuktighet, vil lysåpningen kunne variere fra 2-
4 mm. 

    

    

    

Tømmerpanel (art. 400) 

 

 

Panelet som gjenskaper den "røffe" atmosfæren fra eldre tømmerlaftede hytter og 
koier. Benyttes liggende, og er mest vanlig i furu.  
Panelet er spesielt aktuell til hytter, og ved innredning av kjellerstuer. 

    

    

    

Underligger (art. 410)  

 

Alle typer vekselpanel leveres med løs underligger.  

   



Ma PRODUKTDATABLAD  
Mai 2019 

 

Side 5 av 7                                                                            Informasjonen er tilrettelagt av 

© Norsk Byggtjeneste AS                                                                                                              

(F) Furu    (G) Gran    (L) Lakk m/ hvitpigment    (M) Malt hvit S 0502-y    (P) Precut 239 furu     (ep) endepløying 
Alle profiler kan spesialbestilles med lakk, beis eller maling - farge etter ønske. 

Bjertnæs Sag AS Innvendig panel  0505 

Interiørpanel gran NOBB varegruppe 0505300  
PRO Granpanel 0505300 

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA Forts. 

Herregård (art. 420)   

 

Denne vekselpanelen er identisk med "møllerstueprofilen", men leveres med løs 
underligger. En vakker panel som minner mye om atmosfæren på en stor herregård.  
Kan leveres i både furu og gran. 

Ingen standard profil. Kan produseres på bestilling  

   

Veksel Skrå (art. 430)   

 

En gammel klassiker, en enkel panel med løs underligger. Overligger og underligger 
danner en vekslende overflate, der overliggeren danner en liten skygge med sine 
skrå kanter. I en bred variant vil den framstå som en kraftfull stuepanel. 

    

    

Veksel Rund (art. 440)   

 

En enkel variant som gir et litt nostalgisk preg. Overligger og underligger danner en 
vekslende overflate, der overliggeren gir en myk overgang med sine avrundede 
kanter. 

    

    

Veksel Rett (art. 450)   

 

Tidløs panel med løs underligger. Mye benyttet i eldre hus. Overligger og 
underligger danner en vekslende overflate, der overliggeren danner en liten skygge 
med sine rette kanter. 

    

    

Randsfjord (art. 455)   

 

En mektig panel med inspirasjon fra Randsfjorden. Panelen gir et eksklusivt 
særpreg, og benyttes normalt med 95 mm bred underligger. Dette er panel spesielt 
egnet for litt større rom. 

21x170 F     

 
(F) Furu    (G) Gran    (L) Lakk m/ hvitpigment    (M) Malt hvit S 0502-y    (P) Precut 239 furu     (ep) endepløying 
Alle profiler kan spesialbestilles med lakk, beis eller maling - farge etter ønske. 
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Bjertnæs Sag AS Innvendig panel  0505 

Interiørpanel gran NOBB varegruppe 0505300  
PRO Granpanel 0505300 

3. MONTERING/UTFØRELSE 

NS 3420-kode for utførelse   
Q32. Innvendig panel.  

   

 
NS 3451-kode for bygningsdel 

 

226 Bærende innervegger.  

   

 
Referanse til NBI byggdetaljer  

 

543.101. Trepanel.  

543.888. Overflatebehandling av innvendig treverk.  

 
Øvrige henvisninger 

 

 

 
Transport og lagring  
Ved transport må panelet tildekkes mot smuss og væte.  
Panelet skal lagres forsvarlig og tilstrekkelig tørt. Det anbefales at panelet akklimatiseres i det miljøet den skal monteres. 
 
 
 
 

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE 

Kode for avfallsbehandling  
1142 |0700| 0600  
 
Granpanel og evt. overflatebehandlet trevirke leveres godkjent avfallsdeponi.  
Plastemballasje behandles som egen fraksjon. 
Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsdeponi.  
Det foreligger ingen informasjon om eventuell resirkuleringsplan og/eller miljøavgifter for dette produktet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type emballasje 
Plast. 
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5. HMS-REFERANSER 
Se HMS-FAKTA. Det henvises til relatert informasjon i Arbeidstilsynets publikasjoner. 
 

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct 
Ikke beregnet. 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.  
 

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV 

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontroll organer  
Ingen. 

   

Europeisk standard (grunnlag for CE -merking)  
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet. 

System for samsvarsattestering (AoC) 

Bruk sområde(r):  Grupper/Klasser:  Samsvarssystem nr.:  

     

      

      

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc. 
 

7. ANSVARLIG FIRMA 

Produsent/importør Bjertnæs Sag AS 

  

Organisasjonsnr. NO 931 683 616 MVA 

Adresse Postboks 94 

Postnr. og poststed 3521 Jevnaker 

Telefon  61 31 47 00 

  

E-post post@bjertnaes.no 

Internettadresse www.bjertnaes.no 
 
*Informasjonen gjelder for alle underliggende moduler av varegruppe 0505300 i Nobb 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


