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MøreRoyal® er førsteklasses, ferdig 
behandlet trelast klar til bruk uten 
noen form for etterbehandling når den 
er montert på veggen. Den innehar 
unike egenskaper som er ideelt for 
deg som ikke ønsker å bruke tida di 
på vedlikehold. 

MøreRoyal® er hyppig brukt både 
på næringsbygg, driftsbygninger, 
støyskjermer og ikke minst som  
kledning, tak og terrasse til private 
boliger. I tillegg er vårt uterom- 
konsept Talgø OutLiving® basert  
på produkter i MøreRoyal®-kvalitet. 
Det samme er våre byggesett i Talgø 
PlusConcept bestående av hage-
stuer, multiboder og pergolaløsninger.

Vi har PEFC-sertifikat på plass og kan 
dokumentere bruk av bærekraftig 
råstoff, vi har miljødeklarasjonen EPD 
på våre materialer, og MøreRoyal® 
brukes hyppig i BREEAM-sertifiserte 
bygg. 

DETTE ER MøreRoyal®

Brun RB10
Dobbelfals gammel type
Terrassebord DUO brun RB10
Privat bolig
Foto: Lediard Foto

Forside:
Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant stående
Romsdalsmuseet
Foto: Erik Hattrem
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Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant med fuge
Privat bolig
Foto: Marthe Mølstre

GIR UNIKE EGENSKAPER

MINDRE FLISING

MINDRE SPREKKING

MINMALT MED KRYMPING

LENGRE VEDLIKEHOLDS- 
INTERVALLER 

MINMALT MED SVELLING
= FORMSTABILT TREVERK

KOKES I OLJE UNDER VAKUUM
Deretter kokes den fra 6 til 8 timer i olje under  
vakuum - en hel liter olje pr m2  blir da kokt inn i treet. 
Resultatet er en tørket trelast som er innoljet på alle 
sider. Oljeforseglingen reduserer fuktopptak,  
svelling, krymping og sprekking, og gir et stabilt virke. 
Før kokeprosessen kan oljen tilsettes fargepigmenter. 
Fargen kokes dermed inn i treverket, og resultatet blir 
et materiale som er bestandig mot UV-stråling og ikke 
trenger fargevedlikehold før etter 6-10 år, noe kortere 
på terrasse. Dette blir en subjektiv, kosmetisk  
vurdering

TRYKKIMPREGNERT MATERIALE
I prosessen der MøreRoyal® fremstilles gjennomgår 
trelasten 2 behandlinger. Den trykkimpregneres først 
med et kopperbasert impregneringsmiddel.

FREMSTILLING AV MøreRoyal®
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Brun RB10
Dobbelfals, liggende
Privat bolig
Foto: Lediard Foto
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HVORFOR
• 35 ÅRS ERFARIN

G
 •

• 3
5 

ÅRS ERFARING •

ENKEL MONTERING - FERDIGBEHANDLET RETT PÅ VEGGEN

PRODUKTFORDELER

GUNSTIG I NORDISK KLIMA

PRISGUNSTIG HØYKLASSEPRODUKT

Førstesortert trevirke – kun det beste er godt nok
For å bli et MøreRoyal®-produkt må materialet gjennom egne sorteringskrav for å sikre god kvalitet.

Behandlet på alle sider
I MøreRoyal®-prosessen blir materialene behandlet på alle sider - under, over, sider og ender. Slik 
ivaretar vi treets egenskaper uansett ytre påvirkning. 

Formstabilt
Et MøreRoyal® -materiale har egenskapene minimal vridning, krymping, svelling og sprekking.  
Slik det fremstår under montering – slik blir det.

Råtefritt
MøreRoyal®-behandlingen kapsler inn impregneringen i treet og sørger for en ekstrem råte- 
beskyttelse. Dette gjør at argumentet om råtefrihet står sterkt for et MøreRoyal®-produkt ved riktig 
bruk og montering. (Klasse AB over mark) Vi gir deg derfor 50 års garanti mot råte! (NB Ved riktig 
bruk, se våre hjemmesider www.talgo.no for nærmere informasjon.).

Mindre flising
Materialer som blir MøreRoyal®-behandlet er beskyttet mot endringer påvirket av temperatur og 
fuktighet. Dette gjør at materialene fliser minimalt. 

KUN KOSMETISK VEDLIKEHOLD
La oss slå det fast med en gang - INGENTING er vedlikeholdsfritt. Men du kan gjøre valg som 
gjør vedlikehold enkelt, og til og med kun en kosmetisk vurdering. MøreRoyal®-prosessen tilfører 
olje inn i treet, slik at behandlingen varer lenge.  Vær, vind og sollys vil alltid påvirke alt levende 
materiale. Tid er en knapphetsfaktor i vår samfunnsutvikling. Bruk mindre tid på vedlikehold uten 
risiko for råte. Kledningen kan fint stå i 10-20 år uten noen form for etterbehandling. I disse årene 
blir det en individuell, kosmetisk vurdering om man ønsker å etterbehandle med MøreRoyal® 
Treolje – avhengig av bruk og ytre påvirkning. Ved all evt. etterbehandling anbefaler vi  
MøreRoyal® Treolje. 

Det varme og våte vestlandsklimaet brer seg, noe som gir større sjanse for råteskader på hus. 
Det må for framtida brukes andre og mer råtebestandige materialer enn det som er vanlig i dag.
Kilde: Klimaforsker Hans Olav Hygen fra Meteorologisk Institutt og Anders-Johan Akmås, Byggforsk om klimaendringer og 
materialvalg.

Ingen forbehandling - ingen etterbehandling. Klar for montering rett på vegg! Kledningen kan monteres til 
alle årstider og ved alle klimaforhold uten å måtte ta de samme hensyn som ved montering av en vanlig 
kledning.

Sammenlignet med andre ferdigbehandlede kledningstyper kommer MøreRoyal® gunstig ut i 
pris. De lange vedlikeholdsintervallene gir et godt langtidsregnskap når man også tar hensyn til 
tidsbruk og kostnader til maling/beis som trengs ved andre kledningstyper.
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MøreRoyal® leveres i seks farger
Fargene er transparente, noe som fører til at trestrukturen er synlig og gir materialene en levende overflate. 
Det blir også en svak variasjon i overflatespillet ved at kjerneved, yteved og kvist har forskjellig olje- og pigmentopptak.

FARGER

NØYTRAL KLEDNING, NYLAGT

NØYTRAL KLEDNING, MED TIDEN

NCS - RAL

RG.25 GRÅ

RO.0 NØYTRAL RR.20 RØDRY.20 OKER RB.10 BRUN

RS.25 SETERSVART

NYHET NYHET
Å finne NCS fargekoder som er tilnærmet lik våre MøreRoyal® farger er krevende. 
MøreRoyal® har transparent farge, og dekkende overflater som NCS-fargene gir  
vil aldri gi likt resultat med det transparente. Høvlede og uhøvlede flater har også  
ulikt pigmentopptak og kompliserer dette ytterligere. Her er de nærmeste kodene: 

MøreRoyal® RB.10 Brun: NCS S 8010-Y50R. 
   Nærmeste RAL-farge: Ral 8014

MøreRoyal® RR.20 Rød: NCS S 7020-Y90R. 
   Nærmeste RAL-farge: Ral 3005

MøreRoyal® RY.20 Oker: NCS S 3065-Y20R. 
   Ingen RAL-farge i nærheten.

MøreRoyal® RG.25 Grå: NCS S 7005-Y-20R. 
   Nærmeste RAL-farge: Ral 7039 

MøreRoyal® RS.25 Setersvart: NCS S8502-Y
   Nærmeste RAL-farge: RAL 8022

Den nøytrale fargen vil som nyprodusert fremstå 
som gyllenbrun på grunn av den store mengden olje 
som er innkokt. Denne fargen vil imidlertid etter hvert 
blekne og treverket vil få få en værgrå overflate. 

Brun, oker, rød, grå og setersvart vil gradvis blekes 
av værpåkjenningen. Først mot sør og vest. Den 
røde fargen vil oppleves blekere tidligere enn de 
andre fargene. Kvalitetsmessig er det imidlertid ingen 
forskjell. Oljen er kokt inn i treet og beskytter mate-
rialene. Det er ulikheter i pigmentsammensetningen 
som utgjør de marginale forskjellene.

Treverket kan normalt stå mellom 10 og 20 år før 
første vedlikholdende behandling, dersom man ikke 
vektlegger det kosmetiske.

FARGER OG TID

Disse NCS og RAL-kodene er bare veiledende. Materialene forandrer 
seg også med tid, og hva som blir riktigst for nyere kontra eldre materialer 
vil variere. Prøv deg evt. fram sammen med din malingsleverandør for å 
finne best mulig resultat.
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Grå RG25
Dobbelfals tett, stående

Privat hytte
Foto: Inger Marie Grini

9.



PROFILER

Buerkledning

Dimensjon

19x73

19x98

19x148 ●
19x173

22x148

spesial

STÅENDE KLEDNINGSTYPER

Dimensjon

19x73

19x98 ●
19x123 ●
19x148 ●
19x173 ●
22x148

spesial

Dobbelfals rett kant

Dimensjon

19x73

19x98

19x148 ●
19x173

22x148

spesial

Dobbelfals rett kant med fuge

Kledningsvalg er ofte basert på ulike byggeskikker som historisk 
og geografisk skiller seg fra hverandre rundt om i landet

18

18
28°

18

28

18

28
10

Med endepløying

Med endepløying

Med endepløying
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Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant med fuge

Privat bolig
Foto: Marthe Mølstre

FESTEMIDLER
Både på kledning, terrasse og tretak i MøreRoyal® 
skal det brukes rustfrie festemidler A2 eller syre-
fast A4. I maritime miljøer og saltholdige kystmiljøer 
brukes alltid syrefaste festemidler A4. 
 
Rustfritt/syrefast stål har en god motstandskraft mot 
korrosjon fordi stålet er legert med krom. Dette gir et 
trygt og vakkert resultat som vil gi lang levetid både 
for materialer og skruer.
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Brun RB10
Dobbelfals rett kant, stående
Privat bolig
Foto: NorgesHus
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PROFILER

spesial

Dobbelfals tett

Dimensjon*

19x73 ●
19x98 ●
19x148 ●
19x173 ●
22x148 ●

spesial

Rektangulær

STÅENDE KLEDNINGSTYPER

18

18

Dimensjon

19x73

19x98 ●
19x123 ●
19x148 ●
19x173 ●

22x148

* Rektangulær finnes også i dimensjonene: 16x48  • 16x73  • 16x98  • 16x123  • 16x148  • 19x48  • 19x123  • 19x198  • 22x48  • 
22x73  • 22x98  • 22x123  • 22x173  • 22x198  • 22x223  • 29x48  • 29x73  • 29x98  • 29x123  • 29x148  • 29x173  • 29x198.

Med endepløying

Uten endepløying.  
Kan leveres med  
endepløying på bestilling.
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PROFILER

Dimensjon

19x73

19x98

19x148 ●
19x173

22x148

spesial

Dobbelfals med fuge

Dimensjon

19x73

19x98 ●
19x148 ●
19x173 ●
22x148 ●

spesial

Dobbelfals - gammel type

Dimensjon

19x73 ●
19x98 ●
19x148 ●
19x173 ●
22x148

spesial

Dobbelfals - ny type

LIGGENDE KLEDNINGSTYPER

18
23

60°

18
18

28°

18

23
60°

Vi leverer de fleste kledningsprofiler på forespørsel.

Med endepløying. 

Med endepløying. 

Med endepløying. 
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Grå RG25
Dobbelfals tett, stående

Privat hytte
Foto: Inger Marie Grini
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PROFILER

Dimensjon

19x73

19x98

19x148 ●
19x173 ●
22x148

Dimensjon

19x73

19x98

19x148 ●
19x173

22x148

spesial

spesial

Dimensjon

19x73

19x98

19x148 ●
19x173

22x148

spesial

Dobbelfals med staff

Enkelfals

Weatherboard

LIGGENDE KLEDNINGSTYPER

18

18
28°

18

10

28

18

Med endepløying. 

Med endepløying. 

Uten endepløying. 
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Brun RB10
Dobbelfals ny type

Privat bolig
Foto: Lediard Foto 
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PROFILER

Dimensjon

45x70 ●

spesial

Dobbelfals spesial

LIGGENDE KLEDNINGSTYPER

VILLMARKSKLEDNING Villmarkskledning er fortsatt et populært kledningsvalg i noen 
byggestiler, og vi leverer både i liggende og stående utgave.

Dimensjon

23x250 ●

Liggende

Dimensjon

23x250 ●

Stående

Foto:Solhytten

Uten endepløying. 

23

60°

18

Uten endepløying. 
Varierende bredde,  
en rett kant.
Håndskavet.

Uten endepløying. 
Varierende bredde.
Håndskavet.
Underligger: dim 19x173

23

23

4
5

70

18 23

1
0 9

6
0

INNFESTING
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PROSJEKTER

MøreRoyal® er hyppig brukt på store 
prosjekter med høye krav til lite ved-
likehold og lang levetid. Både kledning, 
tretak og terrasse gir et ferdig fargesatt
sluttresultat ved montering.

På forespørsel kan MøreRoyal® leveres 
med brannmotstandsbehandling. Der det 
er krav til brannmotstand, f.eks i svalganger, 
rømningsveier og trappeoppganger, er  
MøreRoyal® et godt valg. Den leveres da 
med brannklassifisering B s1 d0.

• Ferdig fargesatt på alle sider
• Uten etterarbeid ved montering
• Stabilt virke
• Kan monteres ved alle årstider
• 6 fargevalg

Oker RY10
Foto: MøreHus

Nøytral RO0
Hovlia, Ellingsøy

Brun RB10
Foto: MøreHus

Brun RB10
Barnehage Tåsen/Skanska Husfabrikken

BRANNMOTSTAND

GODE ARGUMENTER

Naøytral RO0
Foto: Hellvik Hus

Brun RB10
Gystadmarka Jessheim

Brun RB10
Kleppestø Askøy



Grå RG25
Dobbelfals gammel type
(Terrassebord UNO grå RG 25)
Privat bolig
Foto: Lediard Foto
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Tre er et vakkert materiale, men det er også et levende  
materiale der ingen helt kan forutse eksakt hvordan et gitt virke 
vil endre seg over tid. Materialene påvirkes av omgivelsene 
rundt seg. En solvegg vil oppleve annen påvirkning av varme og 
lys enn et skyggeparti, og en værvegg som slites av nedbør og 
fukt vil være mer utsatt enn et skjermet vindfang. Det vil alltid 
forekomme en viss mengde krymping, svelling, bleking, 
sprekking og harpiksutkok (kvae) i et levende trevirke. 

Et MøreRoyal®-behandlet trevirke blir gjennom impregnering og koking i 
royalolje gitt en rekke positive egenskaper som gjør det mer motstands- 
dyktig mot vær og vind. Etter denne dobbeltbehandlingen vil treverket  
fremdeles inneha den nordiske furua sine egenskaper, som det levende  
materialet det er.  Ved kjøp av et MøreRoyal®-produkt tilvirket av nordisk 
furu, må vi være klare over følgende: 

• Avhengig av vedsammensetningen i treet som produktet fremstilles   
 fra, vil MøreRoyal®-oljen trekke inn i treverket på forskjellige måter under  
 produksjon. Siden fargene i MøreRoyal®-kolleksjonen er transparente,   
 vil dette gi nyansevariasjoner i fargene som man ikke ser i samme grad  
 hvis treverk behandles med eksempelvis beis eller maling.    
 Ytre påvirkning som vær, vind og sollys vil påvirke fargenyansene  
 ytterligere etter montering. Alle MøreRoyal®-farger vil gradvis blekes  
 av værpåkjenningen. Først mot sør og vest. Kvalitetsmessig er det  
 imidlertid ingen forskjell, siden oljen er kokt inn i treet og beskytter  
 materialene.

• MøreRoyal®-behandlet trelast blir strølagt under produksjon, og det kan  
 derfor forekomme strømerker.

• Kvae og harpiks er en naturlig del av furu, og utkok av disse  
 bestanddelene fra nylagt MøreRoyal® trevirke er ikke til å unngå.  
 Graden av utkok vil variere basert på produktets farge og  
 væreksponering, der mørkere farger har høyere varmeopptak og derfor  
 vil være mer utsatt. Harpiks vil vise seg særlig rundt kvister, og vil legge  
 seg som hvite krystaller som etter  hvert forvitrer bort med værslitasje 
 Omfanget av kvae og harpiks vil avta over tid, og trevirket vil ikke ta   
 per manent skade av denne prosessen på noe vis. Utkok vil tørke inn   
 og slites bort av ytre naturlige faktorer, eller man kan skynde på  
 prosessen med fysisk å børste det bort hvis man ønsker det.  
 Harpiksut salg er altså en naturlig del av treets utvikling og ikke  
 reklamasjonsberettiget.

• Vi anbefaler at du er nøye med riktig montering samt riktig  
 vedlikehold med våre anbefalte vedlikeholdsprodukter.  
 (Se FDV-dokumenter for nærmere beskrivelser på våre  
 hjemmesider www.talgo.no)

LEVENDE TRE
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Brun RB10
Dobbelfals gammel type
Privat bolig
Foto: Lediard Foto
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ETTERBEHANDLING

Alt trevirke trenger vedlikehold, også MøreRoyal®-impregnert trelast. 
Imidlertid er kravet til vedlikehold av MøreRoyal®-impregnert trelast 
mindre og betydelig enklere enn ved andre typer trelast. Her vil du 
finne en veiledning for vedlikehold og etterbehandling. 

HVORDAN ETTERBEHANDLE MøreRoyal®-BEHANDLET TRELAST

Slitasje
Over tid vil vær og vind slite på treverket. UV-stråler fra solen bleker ned  
pigmenter og gjør treverket ”værgrått”. Regn vil over tid gradvis vaske ut 
olje og slite på pigmentene. På terrassen vil mekanisk slitasje fra tråkk, 
hagemøbler, snø og slagregn medføre ytterligere påkjenninger. Dette gjelder 
også på tretak, og spesielt på fjellet hvor snømengdene er store og snøen 
ligger lenge. Oljen som i store mengder er innkokt i treet vil for alltid forbli 
i treverket, men det er viktig å etterfylle olje i det ytterste sjiktet, delvis av 
kosmetiske hensyn, men over tid, også av kvalitetsmessige hensyn.

Farger og tid
Royalimpregnert trelast leveres i 5 farger foruten nøytral. Dette er oker, rød, 
brun, grå og setersvart. Nøytral vil fremstå som gyllenbrun på grunn av 
den store mengden olje som er innkokt. Denne vil imidlertid relativt fort bli 
værgrå. Ut fra dette anbefales denne mest brukt på terrasser, støyskjermer, 
gjerder og takbord. Det er imidlertid ikke noe i veien for å bruke nøytral til 
andre formål, dersom man ønsker at treverket skal få en værgrå overflate. 
Brun, oker, rød, grå og setersvart vil gradvis blekes av værpåkjenningen. 
Først mot sør og vest. Rød vil virke blassere før brun, oker og setersvart, 
mens den grå blir mer jevn grå med årene. Kvalitetsmessig er det imidlertid 
ingen forskjell mellom de ulike fargene. Treverket kan normalt stå mellom 10 
og 20 år før første vedlikholdende behandling, dersom man ikke vektlegger 
det kosmetiske.

Vedlikehold - overmaling
Vedlikeholdende behandling av MøreRoyal®-impregnert trelast skal skje 
med MøreRoyal® Treolje med eller uten fargepigmenter, eller MøreRoyal® 
EKSKLUSIV Terrasseolje. Dersom man velger å endre farge kan man beise/
male over med en beis/maling av anerkjent kvalitet. Videre vedlikehold må 
da fortsette med beis/maling.

Under oppføring skal det påføres royalolje i samme farge som materialene 
på alle kappflater for å sikre kvaliteten og kosmetikken. Når treet etter 
noen år virker blast og værslitt, vil det være behov for å påføre olje med 
fargepigmenter på de mest værutsatte sider. Det er viktig at treet er tørt 
under behandlingen, og at det er godt rengjort. Bruk ikke sterke fettløsende 
midler, da disse vil løse opp olje som fortsatt befinner seg i treet samt ny 
olje som påføres. Bruk en mild husvask og vannslange med normalt trykk. 
Høytrykkspyler kan lett skade treet og fjerne pigmenter som ikke skal 
fjernes. For årlig rengjøring er det tilstrekkelig med vann og en kost.

På terrassen kan MøreRoyal® EKSKLUSIV Terrasseolje, med eller uten 
farge, med fordel benyttes. Påføres i et tynt sjikt. Overflødig olje vil herde 
som et toppsjikt og legge igjen en hinne. Støv og spon vil lett feste seg i 
denne hinnen av overflødig olje. Pass på å ikke påføre for mye for å unngå 
angrep av svertesopper. Angrep av svertesopper kan også oppstå dersom 
treet ikke er tilstrekkelig tørt eller rengjort før påføring av olje. Svertesopper 
skader ikke treet, er relativt lett å fjerne, men har en tendens til å komme 
igjen. Angrep av svertesopper er ikke reklamasjonsberettiget. Både Møre-
Royal® EKSKLUSIV Terrasseolje og MøreRoyal® Treolje kan påføres med 
rull eller pensel.

Husk at alle kluter og filler etc. må brennes/legges i vann umiddelbart for å 
hindre selvantennelse. 23.



Fås i spann à 2,7 l    

NOBB  50570993   klar 
NOBB  50571004   brun
NOBB  50571012   grå

MøreRoyal® EKSKLUSIV
TERRASSEOLJE

Fås i spann à 2,7 l    

NOBB 45561320  rød  
NOBB 45561301 brun
NOBB 45561316  gul  
NOBB 49432740  grå
NOBB 50822077  setersvart 
NOBB 45100561  klar

MøreRoyal® Treolje
FOR VEGG OG TAK

OLJE PRODUKTER 
SÆRLIG TILPASSET 

MøreRoyal®-
BEHANDLET  

TREVERK.
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Grå RG25
Dobbelfals gammel type

Privat bolig
Foto: Lediard Foto

OLJE
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Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant med fuge
Privat bolig
Foto: Marthe Mølstre
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NYTTIG Å VITE
• 35 ÅRS ERFARIN

G
 •

• 3
5 

ÅRS ERFARING •

LAGRING AV MØREROYAL® TRELAST

Ved lagring på byggeplass: Lagre aldri under plast/ 
presenning. Lagre luftig!

I likhet med vanlig trykkimpregnert trelast, kan det ved lagring av 
MøreRoyal®-impregnert trelast over tid forekomme misfarging i 
form av luftforurensning og mugg.

Varme og fukt gir risiko for mugg. Denne risikoen er størst i  
perioden juli til september med høy luftfuktighet og varme.  

Ved lagring ute vil regnvann kunne renne inn i pakkene, og 
vanskelig fordampe i klosslagte pakker. Likedan vil plastpakkede 
pakker gi fare for kondens og påfølgende overflatesopp.

Muggsoppen som kan oppstå er en overflatesopp som ikke fester 
seg i treet, og er enkel å spyle/børste av. Den vil også forsvinne av 
seg selv når trelasten er montert. Muggsoppen har kun en  
midlertidig kosmetisk betydning, og skader ikke trelasten.  

Noen enkle råd for å unngå muggsoppangrep:

• Impregnert tre/MøreRoyal®-impregnert tre skal lagres luftig, og  
   helst under tak.

• Pakkene bør ikke stå for tett, slik at en begrenser luft- 
   sirkulasjonen.

• Blir det konstatert muggsoppangrep, så flytt disse pakkene til et 
   annet sted for å redusere risikoen for spredning (soppsporer er 
   lettflygende).  

Det finnes dessverre ikke noen garanti for at muggsopp-angrep 
ikke kan oppstå, men ved ovennevnte tiltak kan man redusere 
faren for muggsoppangrep.

AVFALLSHÅNDTERING

Kobber- og Royalimpregnert treverk skal leveres til godkjent, privat 
eller offentlig mottak. Det kan forbrennes i forbrenningsanlegg for 
restavfall, og kommer ikke i kategorien farlig avfall. Kapp og rester 
fra nybygg vil i aller fleste tilfeller være kobber- eller Royal- 
impregnert, med mindre det er prosjekter med særlige sikkerhet-
skrav. Uansett vil det være enkelt å dokumentere hva slags trevirke 
det er, hvis man sparer på deklarasjonen fra selger av trevirket.

Ved riving av bygg og konstruksjoner som ble satt opp før 2003, 
er det stor mulighet for at eventuelt impregnert virke er CCA- 
impregnert. Dette er farlig avfall. Dersom man ikke kan doku-
mentere hva slags impregnering som er brukt, må trevirket altså 
leveres som farlig avfall.

Kilde: Jon Fonnlid Larsen, rådgiver, Statens forurensningstilsyn 
(SFT)
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NYTTIG Å VITE

• 35 ÅRS ERFARIN
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• 3
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ÅRS ERFARING •

FAQ - OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvor kan jeg få tak i MøreRoyal®?
Selges gjennom byggevareforretninger. Vi har avtale med de 
fleste ledende byggevarekjeder i Norge.

Festemidler, hvilke skruer/spiker skal jeg bruke?
- På terrassen: rustfri A2 eller syrefast A4
- På kledning/terrasse/tak: rustfri A2 eller syrefast A4
- I maritime/kystmiljøer: syrefast A4

Løsolje på terrassebordene - Hvordan fjerner jeg 
løsoljen?
Løsolje kan forekomme, spesielt på høvlede flater. Dette er en 
tørkende olje, som fort vil tørke ut, men kan også fjernes med 
en klut dynket i WhiteSpirit. Større oljeansamlinger bør tørkes 
bort. Noe smitting av olje til fingre/klær vil forekomme ved  
montering av MøreRoyall®.

Hvite ringer/flekker rundt kvistene – Terrassen er ikke 
som beskrevet i brosjyren! - Hva gjør jeg?
Dette kalles harpiksutslag eller kvae. Vi bruker furu som råstoff, 
og furu inneholder harpiks. Harpiksen vil svelle ut med  
påvirkning av vær, og spesielt rundt kvister. Harpiksen kommer 
ut som en gul/hvit seig masse, men forvitrer fort når den  
kommer ut i luft. Harpiksen kan skrapes bort, men det beste 
er at naturen ordner opp selv. Harpiksen vil slites/ vaskes vekk 
over tid, men vil etterlate seg en lysere flekk. Det blir da en  
kosmetisk vurdering for den enkelte om man vil olje terrassen 
igjen. Harpiks er ikke noe virkesfeil, og er ikke reklamasjons-
berettiget.

MøreRoyal® olje - hvor kan jeg få tak i MøreRoyal® olje/
forhandlere?    
Hos byggevarehandlerne som selger MøreRoyal® trelast.
    
Hvilken olje skal jeg bruke? (MøreRoyal® Eksklusiv eller 
MøreRoyal® Treolje)
Til kledning og takbord anbefales MøreRoyal® Treolje med eller 
uten pigment. Til terrassen anbefales MøreRoyal® Eksklusiv 
Terrasseolje.
    
Kan jeg bruke andre typer olje/maling/beis på 
MøreRoyal®behandlet trelast?
Ja, ved skifte av farge kan det brukes både maling og beis 
(vannbasert og oljebasert). Vær oppmerksom på at beis og 
maling gir en dekkende overflate. En mister da den transparente 
overflaten som MøreRoyal® gir, samt noen av egenskapene. 
Se FDV som du finner på våre hjemmesider www.talgo.no
    
Hva slags olje er brukt i produksjonen av MøreRoyal®?
Det er en blanding av organisk olje og mineralolje (prosessolje 
og kokt linolje).
    
Er MøreRoyal® et nytt produkt?
Nei, MøreRoyal® har vært på markedet i over 35 år, mens 
Royalimpregneringen har eksistert i over 50 år.

Når må en reklamasjon fremsettes?
Eventuelle reklamasjoner må fremsettes snarest, og før trelasten 
er tatt i bruk. For trelast som er montert er kvaliteten godkjent. 
Reklamasjonen skal stiles til byggevareforretningen der trelasten 
ble kjøpt, som da videresender til oss gjennom vårt  
reklamasjonssystem.28.



Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant med fuge
Foto: Marthe Mølstre

Grå RG25
Dobbelfals rett kant

Psykiatrisk dagsenter
Foto: Lediard Foto
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Setersvart RS25 og Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant 
Foto: Vestlandshus
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TERRASSEBORD

ØVRIGE PRODUKTER

TRETAK

TALGØ PLUSCONCEPT

TALGØ OUTLIVING

MøreRoyal® terrassebord leveres i brun 
og grå i 5 ulike dimensjoner, og både som 
vendbar DUO med en glatt og en rillet side 
(brun) og som UNO med rill (grå).

MøreRoyal® tretak er stadig mer i skuddet 
både på moderne byggverk og mer  
tradisjonsrike bygg. Vårt tretak leveres i 
fargene nøytral, setersvart, brun og grå, og 
finnes i 2 ulike vendbare dimensjoner, noe 
som gir mulighet for ulike visuelle uttrykk på 
taket avhengig av bredde på underligger og 
overliggger.

PlusConcept by NOA ByggDesign er en 
serie arkitektutviklede byggesett til hagen 
innen kategoriene hagestuer, multiboder og 
pergola. Byggene er fleksible med mange 
valgmuligheter, og du setter det enkelt opp 
selv på en dag. Komplett priset og ferdig 
behandlet - klart til bruk!

OutLiving er vårt konsept til uterommet som 
tar utgangspunkt i MøreRoyal® og der alt 
passer sammen. Hagemøbler, multistolper, 
treheller, stein, trappevanger, hagesviller, 
jernbanesviller, levegger, markiser, parasoller 
mm.

Tretak og kledning, grå RG25
Foto: Inger Marie Grini

Terrasse grå RG25
Foto: Per Flåthe

Hagestue 2001 grå RG25

Jernbanesviller + lekter  48x48 brun RB10 31.



SJEKK UT VÅR 
KLEDNINGSTESTER!
Vi viser deg mulighetene 
på www.demo.talgo.no

Ansvarlig produsent:   MøreTre AS, 
    6652 Surna  
    Tlf:  71 65 79 30
    kundeservice.moreroyal@talgo.no www.talgo.no

Setersvart RS25 og Nøytral RO0
Dobbelfals rett kant 
Foto: Vestlandshus

MANGE VALG

Vår kledningstester på nett gir deg en fin oversikt  
over hvordan alle tilgjengelige farger og profiler  
fremstår ferdig lagt.

Du kan velge:
• Type kledning
• Farge på valgt kledning
• Visning av ditt valg i nærbilde
• Visning av ditt valg på hjørneløsning, hus

Versjon 2
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