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MDF malte panelplater		
MDF

Treslag:
Overflatebehandling:

Se fargekoder
ISO 14001

Miljø:

1. Produktbeskrivelse:

MDF malte panelplater
Importør: Södra Interiör AS, Balder Allé 2, 2050 JESSHEIM
Høvlede panelplater i MDF materiale (eng. Medium Density Fiberboard)
MDF er et materiale bestående av trespon og lim presset til plateform for videre bearbeiding til
ulike typer høvlede profiler. Råstoffplater som Södra Interiör benytter inneholder 83,5 % trefiber
fra Gran og 9 % Urea, 6,5 % Vann, 0,5 % Parafinvoks og 0,5 % Ammoniumsulfat.
Disse overflatebehandlede panelbordene er behandlet med 2 strøk vannbasert akrylmaling
med mellomslip og et 3 strøk som er håndmalt med kost. Behandlingen har ingen miljømessige
skadevirkninger etter herdet tilstand.
Kvalitetskrav:
3180 Generelle krav til høvellast
Antatt levetid/brukstid: Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger
for drift og vedlikehold følges.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold:
Montering: Se egen monteringsanvisning.
Rengjøring og rengjøringsmetoder: Førstegangs renhold anbefales med tørr klut. Grundigere
vask med fuktig klut anbefales tidligst 1 måned etter montering. (Dette med bakgrunn i
malingens herdeprosess).
Regelmessig støvtørking med godt oppvridd klut. Et mildt rengjøringsmiddel kan benyttes. Unngå
kjemikaler og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.
Flekkfjerning med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, alternativt sliping med fint sandpapir
eller White Spirit (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig).
Vedlikeholdsinstruks og -intervall: Vedlikehold av malte MDF produkter skal jevnlig rengjøres
med godt oppvridd klut og mildt rengjøringsmiddel. For etterbehandling anbefales mattsliping og
rengjøring av flate før påføring av oljebasert maling, glans halvblank.
Standard MDF panelplater leveres med glans 25 og fargekoder: NCS S0502-Y (Bomull), NCS
S4502-Y (Valmuefrø), NCS 1107-Y27R (Lys Toscana), NCS S1005-Y30R (Caffe Latte), NCS S1502Y50R (Skagen). Andre NCS fargekoder leveres på forespørsel.
Fargeforhandlere, byggevareforretninger og produsenten vil kunne gi informasjon om produkter
som er best egnet til vedlikehold.
Fuktbestandighet: Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.
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2. Anvisninger for drift og vedlikehold:

MDF malte panelplater
Kondisjonering: Malte plater tas rett ut av emballasjen, skal ikke luftes.
Byggemiljø: Alt av fukttilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet før montering.
Lagring på bygg: Oppbevares/lagres tørt. Akklimatisering i emballasjen før montering.
Bearbeidelse av produkt: Ved elektrisk sag anbefales avsug/oppsamlingspose.

3. Miljøpåvirkning:
Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.
Emisjon: Tilfredstiller krav til emisjonsklasse E1. Etter 28 dager er emisjonen av formalin under
grenseverdien på 0,13 mg/kbm luft.
Miljømerking: Södra Interiörs AS er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning: Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.
Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette.

4. HMS-referanser:
Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbedistilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. :
Se HMS-fakta.

5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431:
Avfallstype: Trebaserte plater.
Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn for avfall
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1142|0400|0600| _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.) Leveres godkjent avfallsdeponi.
Øvrige opplysninger: Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.
Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

6. Teknisk service:
Leverandør:
Södra Interiör AS
Organisasjonsnr: NO 941 646 799 MVA
Besøksadresse: Balder Allé 2, 2050 JESSHEIM
Telefon:
+47 63 94 35 50
E-post:
post.norge@sodra.com
Internettadresse: www.sodrainterior.no

