HUSTYPE J 1 FLEKKEBYEN
TEMA : YTTERKLEDNING side 1 av 2

De fleste husene har ikke byttet
kledning siden de ble bygget
for 100 år siden. Den gamle
furukledningen kan fortsatt bli
stående lenge mange steder.
Der den må byttes skal den ha
likt utseende med den gamle.
All ytterpanel og utvendige
detaljer som byttes skal være
lik eksisterende. Vær nøye med
å kopiere utseende og montering.

1x5” isbord uten beslag
2 stk vindskier av 1” bord som er
4 - 6” høye, tilpasset takstein, og
utfyllt med glattpanel i nedre del
mot hjørnekasse
Underside av gesimskasse kles
med glattpanel.
Overgangslister mellom vegg og
takutstikk.
1x6” liggende enkelt falset ytterpanel med staff

Utvendig panel bør ikke byttes
før det er nødvendig. Om noen
bord på en vegg er dårlig kan
de byttes mens resten står.

vannbrett
1x8” toppgerikt
1x4” gerikt

1,5” vannbrett
1x4” gerikt
1,5 x12” hjørnekasse

Hjørnekassene er satt sammen
av høvla bord med not og fjær,
gulvbord eller glattpanel. Alt.
kan hjørnekassene monteres i
limtre.

2” vannbrett
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Ytterkledning er liggende enkelt falset panel med staff.
Teknisk etat i kommunen vil
informere om hvordan du kan
bestille riktige bord. Det anbefales bruk av furu.

HUSTYPE J 1 FLEKKEBYEN
TEMA : YTTERKLEDNING side 2 av 2
Hjørnekasser og gerikter skal
felles inn i skrå del av kledning slik at det blir tett.
Vannbrett med 2” tykkelse
skråskjæres i bakkant og
monteres under kledning mot
kjellermur slik at den stikker
litt utenfor muren. Vannbrett over og under vinduer
monteres som vist på detaljark
for vinduer.
Gerikter på siden av dører
og vinduer og under vinduer monteres av 1x4” høvla
bord uten profil. Toppgerikt
monteres av to stk sidegerikter
eller 1x8” høvla bord.
Det er vanskelig å beskrive alle detaljer i utførelse av ytterkledning.
Derfor bør originale løsninger studeres nøye før de erstattes. Som
vist på bilder er detaljene tette og dyktig utfør.

Underside av takutstikk kles
med glattpanel i husets lengderettning. For å følge bøyd
flate i gavler splittes borda i
smalere bredder.
Overgangslist mellom vegg og
tak monteres rundt hele huset.
Lista er en 2” hulprofil, taklist
som ellers er beregnet på innv.
bruk.Øverst på hjørnekasser er
det en ekstra krans av glattkant
under hulkilen.

Alle husene skal behandles
med maling. Se egne ark for
malingtype og fargebruk.
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Vindskier, isbord og pannbord
må tilpasses takstein men skal
ligne mest mulig på original
utforming.

