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3030 – Filmbelagt landbrukskryssfiner
1 Leverandør
Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn
Filmbelagt landbrukskryssfiner
3 Produktbeskrivelse
Kryssfiner av russisk bjørk som er filmbelagt på begge sider. Som standard leveres èn side med mørk brun
melaminfilm i tykkelse 210 g/m2, og èn side med hvit. eller grå fenolfilm i tykkelse 120 g/m2. Kantene er
forseglet med akrylmaling. Platene er limt med vannfast, WBP lim og har ytterfiner i I/I kvalitet som gir filmen en
glatt overflate. Fuktighet i platene er maks 10%.
4 Egenskaper
Platene egner seg til bruk både innendørs og utendørs, og er ofte brukt innendørs i landbruksbygninger. Ved
store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har
avklimatisert seg.
5 Drift og vedlikehold
Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte
utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholdsintervall med beis være
hvert år, med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med
vedlikehold på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntregning av fukt er store.
Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd og sprekker på filmen må denne forsegles med
egnet maling.
6 Farger – RAL koder
Hvit/9016 og Brun/8022
7 Miljøpåvirkning
Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.
8 Avfallshåndtering
Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke miljøfarlig avfall.
9 Emballasje
Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.
10 Transport
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.
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