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Hobbyplater hvitmelamin – Produktgruppe 7540
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
Hobbyplater melamin hvit.
3 Produktbeskrivelse
Hobbyplater med kjerne av spon og med hvitmelamin på for‐ og bakside. Platene kan ha kantlister av melamin på 2
eller 4 sider. Melaminfilmen har en tykkelse på 85 gram/m2. Limet i platene er standard interiør lim.
4 Egenskaper
Produktet egner seg kun til innendørs bruk i tørre rom. Typiske bruksområder er som hyller i hobbyrom, barnerom,
garderober og lignende.
5 Drift og vedlikehold
Regelmessig støv tørking med tørr klut eller med en godt oppvridd klut i grønnsåpevann uten salmiakk. Unngå
kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer. Flekkfjerning med fuktig klut og såpe, alternativt sliping
med fin stålull eller White Spirit (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig). Forutsetningen for lang
levetid er at produktet brukes i et stabilt innendørs miljø med hensyn til temperatur og luftfuktighet.
Melamine belagte hobbyplater er veldig enkle å ta vare på og krever ikke noe spesielt vedlikehold.
Det er en ferdig rengjort-og hygienisk overflate som kan opprettholdes ved å gjevnnelig til å tørke over med en tørr
eller fuktig ren klut.
Støv kan enkelt fjernes med en tørr/fuktig, myk, ren klut.
Skitne overflater kan vanligvis rengjøres med en myk, ren klut eller svamp fuktet med varmtsåpevann eller et mildt
husholdningsvaskemiddel og tørkes med en fuktig ren klut for å fjerne gjenværende såpe eller vaskemiddel, og
deretter tørkes med et absorberende papirhåndkle eller mikrofiberklut.
Søl må fjernes umiddelbart, området vaskes med varmt såpevann for å fjerne gjenværende sølt væske eller pulver,
deretter tørkes det over med en tør klut.
Følgende rengjøringsmidler SKAL IKKE brukes:

•

Skuremidler og slipende midler (slipende pulver, skuremidler, stålull).

•

Vaskepulver, møbelrenser og blekemiddel.

•

Vaskemidler med sterke syrer.

•

Damprengjøringsutstyr.

Bruk aldri stoffer som etterlater spor som for eksempel voks eller oljer.
Varme gjenstander bør ikke deponeres på overflaten, da dette kan føre til misfarging.
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6 HMS
Kun personlig verneutstyr skal benyttes.
7 Miljøpåvirkning
Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.
8 Avfallshåndtering
Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien
kan gjenvinnes ved forbrenning.
9 Emballasje
Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.
10 Transport
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.
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