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1214100 Hobbyplater

1214100 Hobbyplater Ubehandlet
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Limtreplater/Hobbyplater produsert av lameller av heltre i furu med frisk kvist og limes
sammen til plater i ulike dimensjoner, tykkelser og bredder.
Limtreplatene/Hobbyplatene er ment for innendørs bruk og er limt sammen av lameller
på 40-45mm bredder. Sammenlimt med D-3 1 komponent hvitlim.
Dette FDV dokument gjelder for alle produkter og dimensjoner av ubehandlet
hobbyplate/limtre i tresortene furu og gran.
NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på produkter som finnes i denne kategorien.

NOBB Modulnr:

42068253

Dimensjon:

Ulike dimensjoner

Farge:
Overflatebehandling:

Ubehandlet

Øvrige opplysninger:

Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt
rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk.Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå
rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier. Nedsliping med fint sandpapir er også et godt alternativt til
flekkfjerning på ubehandlede limtreplater.

Ettersyn/kontroll
Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ubehandlede limtreplater må støvtørres jevnlig slik at man unngår at det blir skittent og misfarget. For en mer varig og
vedlikeholdsvennlig overflate kan man male, lakkere, olje eller beise produktet.
Fargehandlere og byggevarebutikker kan gi råd og informasjon om produkter som er egnet til overflatebehandling og vedlikehold.
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.
Garanti og vilkår
Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti
Fuktbestandighet
Er ømfintlig overfor fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er
1141/0400/0600/____(fire siste siffere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Brages veg 8
2060 GARDERMOEN
639 70 639
ordre@combiwood.no
www.combiwood.ee

