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Plywood er træ
Planker opbygge af en aluminiumsramme med en gangflade af plywood/finér er 
almindelig i sammenhæng med systemstilladser. Det man måske ikke altid tænker 
på, er at plywood er træ, og derfor påvirkes af vejret og almindelig slitage på en helt 
anden måde end aluminiumsrammen. Det gælder således for den type planker, at 
plywood’en skal udskiftet flere gange i løbet af aluminiumsrammens forventede 
levetid, og at den skal udskiftes før der udvikles råd.

Rådskadet plywood kan forårsage alvorlige ulykker
Hvis man træder igennem plywood’en på en planker, kan man i værste tilfælde falde 
direkte igennem, ofte med graverede skader til følge eller det der er værre. Efter 
et antal ulykker i Danmark, hvor aluminium/plywood planker af flere forskellige 
fabrikater var indblandet, blev det et lovkrav, at alle aluminium/plywood planker skal 
gennemgås hvert andet år. Vores KPAP planker har ikke været impliceret i nogle 
uheld i Danmark. Men der har i Sverige forekommet hændelse selv med dem. Vi 
ser meget alvorligt på disse episoder, og har forsøgt at analysere os frem til hvilke 
omstændigheder der kan lede til dem.

Fugt er problemet
Vi har konsulteret ekspertise inden for emnet plywood, og har selv udført omfattende 
tests på tilfældig udvalget planker. Det er fugt der er den primære årsag til problemet. 
Det er derfor meget vigtigt at plywood’en kontinuertligt får mulighed for at tørre 
ud. Alle som anvender, eller har anvendt, trætraller og fodlister af træ, ved at det er 
vigtigt at de med jævne mellemrum får lov til at tørre helt ud - det samme gælder for 
plywood.

Vi har testet mange planker der er 10-12 år gamle, uden at finde problemer med dem. 
På den anden side er der også eksempel på en nær-ved ulykke, med en planke der var 
7 år gammel. Ud over de rådangreb som fugten forårsager, tror vi også, at hård frost 
efter en langvarig periode med regn, kan lede til ødelæggelse af plywood’en. Når det 
vand der har samlet sig i plywood’en fryser, udvider det sig, og kan derved adskille 
træfibrene fra hverandre - noget som i givet fald svækker plywood’en langs kanten.

Vi anbefaler: *
 Ԏ Under opbevaring bør planker ligge så plywood’en får mulighed for at tørre 

ordentlig. Det vil sige under tag og stablet så der kan komme luft til på begge sider 
af plywood’en. For at give en optimal luftgennemstrømning skal alle plankerne 
vende med ovesiden opad.

 Ԏ Plywood’en skal udskiftes hvis oversiden er skadet eller nedslidt. I øvrigt henvises 
til den lovpligtige gennemgang hver andet år.

 Ԏ Ved udskiftning af plywood’en er det vigtigt, at man anvender en plywood svarede 
til den planken oprindelig blev forsynet med. Udover plywood’en skal boltene 
skiftes og der skal lægges en ny limfuge. Kontakt en af vores afdelinger eller den 
salgsansvarlige i Danmark for yderlig information.

 Ԏ Alternativt kan plywood’en erstattes med vores lette segmentdørk i aluminium. 
Man får derved en planke med langt højere sikkerhed, lang livslængde og samme 
lastklasse som KPAP med plywood.

 Ԏ Uanset om man blot vil skifte plywood’en eller skifte til segmentdørken i 
aluminium, kan vi udføre udskiftningen. Alternativt kan man købe komplette 
udskiftningssæt.

*) Disse anbefalinger gælder kun for +8’s KPAP aluminium/plywood planker. Har du 
andre planker med denne samme principielle opbygning, anbefaler vi at du tager 
kontakt til de respektive leverandører for at få undersøgt hvad der gælder for deres 
planker.
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