FDV-DOKUMENTASJON

Film wire kryssfiner
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PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner av bjerk med en fenolfilm på begge sider. Filmen er som regel mørk eller lys
brun og med et wiremønster (anti-skli) på den ene siden. Filmtykkelsen er normal
120gr/m2, men kan også forekomme med 167og 220gr/m2. Platene leveres i tykkelsene 927mm i formatet 3000x1500. Andre formater og tykkelser kan leveres på forespørsel.
Kantene på kryssfineren er forseglet med en akrylmaling. Densiteten på filmbelagt bjerk er
600-650 kg/m3. Platene er limt med et vannfast lim (WBP- Water and Boil Proof) Platene
har ytterfiner som tilsvarer kvalitet I/. Fuktinnholdet i platene er 8-14 % RF.
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ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Vanlig vedlikehold
Ettersyn/kontroll
Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner.
Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må
overflatebehandles.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ved utendørs bruk må kantene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene ikke blir
direkte utsatt fir fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt
vedlikeholds intervall med maling være 1-2ganger pr år. Dette gjelder spesielt kantene da
beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrenging av fukt er stor. Fenolfilmen
trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd, sprekker eller slitasje, må det dette
forsegles med maling. Ved bruk av platene til forskaling, anbefales det å olje filmen for å
øke gjenbruket av platene.
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MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.
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HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
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BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:
Rent trevirke.
Avfallshåndtering:
Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse
- Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _
Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.
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TEKNISK SERVICE

Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
Telefax
E-post
Internettadresse

Moelven Wood AS
NO 9418 09030 MVA
Sagvegen
2074 Eidsvoll Verk
(+47) 63 95 97 50
(+47) 63 95 97 80
post.wood@moelven.no
www.moelven.no
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