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Parkett- og tregulv 1512

 14 mm BOEN Parkett

 14 mm BOEN DUOPlank

 10 mm BOEN Prestige

 14 mm BOEN Plank

 20 mm BOEN Chalet

 10 mm BOEN Maxi

 14 mm BOEN Castle Plank

 23 mm BOEN Parkett

 11,5 mm BOEN Traffic

 14 mm BOEN SkipsPlank

 21 mm BOEN Strongline

 13 mm Home powered by BOEN

1. ARBEIDSMILJØET
Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.
Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering,
bruk eller bearbeiding av dette produktet.
Relevante S-setninger
–
Førstehjelpstiltak
–
Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser
Både lakk og olje er fri for farlige gasser. Tilfredsstiller alle krav til overflatebehandling etter europeiske normer.
Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner
534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Brann: Boen Parkett tilfredsstiller alle krav for gulv som er spesifisert i klasse G, Norsk Standard NS 3919.

2. INNEMILJØET
Emisjonsfaktor (EF)
Flyktige organiske forbindelser (TVOC):
Formaldehyd (H2CO):
Ammoniakk (NH3):
Pentaklorfenol:
Kreftfremkallende stoffer:

E1
Ikke funnet

Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet/materialkombinasjonen.
Anbefalt utluftingstid/utbakingstid
Foreligger ikke.
Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.
Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.
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Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke.
Bestemmelse av et produkts inneklimalerelevant tidsverdi er den tid det tar det langsomst emitterende kjemiske stoff med
den laveste inneklimarelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.

3. MILJØVURDERING, MILJØDEKLARASJONER/MILJØMERKER
Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)
Ikke beregnet.
Miljødeklarasjon, miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.
Kommentarer
Boen parkettprodukter er produsert og merket i overensstemmelse med Byggevaredirektivet (Council Directive 89/106/EEC)
samt overholder kravene i Anneks ZA system 4 i den felles europeiske standarden EN 14342 2005

4. MILJØPÅVIRKNING
Emisjon
Se kapittel 2, innemiljøet.
Påvirkningsindeks
Foreligger ikke.
Ressursutnyttelse
Produktet består av fornybare ressurser.
Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste
Jatoba og Merbau.
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5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING
Parkett i 13 mm, 14 mm og 23 mm er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet,
mens mellomsjiktet er lagt på tvers. Toppsjiktet (slitesålen) består av ca. 3,5 mm hardved. Parkett 13 mm Home består av
ca. 2,5 mm hardved.
Parkett i 21 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 5,5 mm hardved.
Parkett i 20 mm er tilsvarende, men toppsjiktet består av ca. 4,5 mm hardved.
Parkett i 10 mm er limt sammen av 2 sjikt, hvor toppsjiktet består av ca. 3,5 mm hardved limt på en 6,5 mm kryssfiner.
Parkett i 11,5 mm er tilsvarende, men toppsjiktet er ca. 5,5 mm hardved.
Produktene leveres ferdig overflatebehandlet med lakk (protect ultra), mattlakk, olje (ecoline) eller naturolje:
Protect Ultra (lakk): 6/7 strøk silkematt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling.
Mattlakk (UV Naturale): 6/7 strøk matt, AS-lakk (anti-scratch), herdet ved UV-stråling.
Ecoline (olje): 2 strøk olje massert inn i treet, som deretter poleres og herdes ved UV-stråling.
Naturolje: 1 strøk naturolje (oksiderende olje), unntatt Chalet som har 2 strøk.
Antatt levetid/brukstid
Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431
Avfallstype:
Avfallshåndtering:
Opprinnelse – Næring:
Kode for avfallsbehandling:

Overflatebehandlet trevirke.
Deponering.
Bygg og anlegg.
1142 / 0700 / 0600 / ---- (De siste sifrene er knyttet til kommunen
som håndterer avfallet.)

7. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Organisasjonsnummer

BOEN Bruk AS
NO 923 615 172 MVA

Postadresse
Postnr. Og poststed
Telefon
E-post
Internettadresse

Topdalsveien 406-408
4658 Tveit
38 06 66 00
boenbruk@boen.no
www.boen.no

3 av 3

