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Limtre produkter behandlet
Furu/gran/eik og øvrig hardtre

Treslag:

Hvitmalt NCS S 0502-Y
ISO 14001

Miljø:

1. Produktbeskrivelse:

Limtre behandlet
Produsent: Södra Interiör AS, Brages veg 8, 2060 GARDERMOEN
Plateprodukter produseres av laminert heltre kvistfrie og leveres i en rekke ulike
bredder og lengder. Platene er beregnet for innendørs bruk og laget av ca 40 mm brede
sammenlimte trelameller. Resultatet blir en stabil plate som er enkel å sage, lime og skru.
Råstoff: Skandinavisk tre. Inneholder ingen kjente skademidler.
Lim: Prefere 6302, 1-komponent D-3 PVAc (hvitlim)
Pressmetoder: Kaldpressing
Varmpressing
Høyfrekvenspressing
Antatt levetid/brukstid:
Gjelder for produktene:
- Hobbyplater
- Benkeplater
- Møbelplater
- Utforinger

2. Anvisninger for drift og vedlikehold:
Rengjøring og rengjøringsmetoder: Tørkes godt med oppvridd klut i lunkent vann eventuelt
mildt såpevann.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall: Platene er ferdig behandlet fra fabrikk med to strøk
skal behandles nedmattes og rengjøres. Dette kan gjøres ved pussing med sandpapir eller vask
nytt strøk maling. Nytt malingsstrøk kan påføres med vann- eller oljebasert maling. Siden dette
er kvistfrie produkter er det ikke nødvendig med kvistlakk.
Fargeforhandlere, byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet
til vedlikehold.
Fuktbestandighet:
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3. Miljøpåvirkning:
Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.
Emisjon: Foreligger ikke
Miljømerking:
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning: Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.

4. HMS-referanser:
Sikkerhetsdatablad for Prefere 6302.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. :
Sikkerhetsdatablad for Prefere 6302

5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431:
Avfallstype: Behandlet trevirke.
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: Brages veg 8, 2060 GARDERMOEN
Telefon:
+47 63 94 35 50
E-post:
ordre.norge@sodra.com
Internettadresse: www.sodrainterior.no

