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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Mjøspanel HELTRE – er en panelplate i kantlimt furu. Profilert med «3 bord» på plata, har
not/fjær og fals for skjult spikring. Leveres med fas, perle eller skygge profil. Behandlet
med vannfortynnbar beis i ulike moderne farger.
Pakkes i faste lengder. 2 stk. i hver pakke.
Dimensjoner: 2390x400x14 2740x400x14 og 3050x400x14
Platene kan monteres på eksisterende vegg eller rett på stender. Ved temperaturforskjell
mellom produkt og monteringssted, må veggpanelet akklimatiseres i uåpnet emballasje,
inntil panelet har oppnådd romtemperatur. Kontroller fuktinnhold: se punkt: Garanti og
vilkår.
Fordi det brukes en råvare av god kvalitet, tørket ned til fuktinnhold på 8-10 %, godt
emballert under lagring og transport, skal faren for krymp, svell og kuving være minimal,
om en følger råd gitt i monteringsanvisningen.
Monterings anvisning finnes i pakken, eller kan leses på www.mjospanel.no

NOBB varenummer:
Dimensjon:
Farge:
Overflatebehandling:

Et strøk med industriell vannfortynnbar beis.

Øvrige opplysninger:

Produktet er CE merket i hht: NS-EN 14915

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Daglig: Ren, myk, ikke for fuktig klut. Bruk ikke kraft ved rengjøring. Vaskeklut av type microfiber skal ikke brukes.
Det kan oppleves noe svak smitting av fargestoff ved en tidlig rengjøring etter produksjon/montering. Dette vil avta etter hvert som
beisen får ”settetid/tørk”.
Hovedrengjøring: Rengjøres forsiktig med myk klut vridd opp i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Unngå vaskemiddel som
inneholder salmiakk, slipemiddel eller grønnsåpe, da dette kan gi misfarging og glansvariasjoner
Ettersyn/kontroll
Ingen spesielle tiltak.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall
Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling. Vær oppmerksom på at ved reparasjon
av sårskader, bruk kun ett lett beis strøk i det skadete området. Husk at beisfargen oppleves annerledes om det er påført som 2
strøk i motsetning til 1 strøk.
Ved overmaling eller beising: vask veggen lett, la veggen tørke, før nytt strøk påføres. Bruk vannfortynnbart produkt. Beis, lakk
eller maling.
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> Nærmest ubegrenset. Platene er også overmalbare.
Garanti og vilkår
Platene må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi vegg med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med
plateverdien. For å unngå krymp og svell er det viktig at produktet ikke tas ut av emballasjen før montering. Fuktinnholdet i
produktet skal være mellom 8-10 %. For å kontrollere dette, kan man måle bredden før montering. Et avvik på +- 1 mm er innenfor
akseptert norm. Produktets bredde er oppgitt på pakkelapp. Er fuktinnholdet høyere, er det viktig å tørke platen ned før montering.
Det kan ikke garanteres mot misfarging av kvister. Normalt vil ikke fargeendringer på beiset furu være reklamasjonsgrunn. Det er
sannsynlig at det vil forekomme små nyanseforskjeller i farge og børstet struktur på ulike produksjoner.
Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser.
Fuktbestandighet
For å unngå sjenerende krymp og svell er det svært viktig med riktig emballering, som totalbeskytter panelet mot fukt under
transport og lagring. Etter montering, unngå at panelet utsettes for mye fukt og vann.
Renholdsvennlighet:
God.

Øvrige opplysninger
Mjøspanel HELTRE er underlagt intern produksjonskontroll i fabrikken, slik det er spesifisert i NS-EN 14915.
Brannklasse: D-s2,d0
Avfallstype: overflatebehandlet trevirke.
Avfallstype emballasje: plast
Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse
Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600 …….
Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt.
Monteringsanvisning, Salgs & leveringsbetingelser – samt annen nytting informasjon finnes på: www.mjospanel.no

4. TEKNISK SERVICE
Produsent
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Mjøspanel Kraby AS
Industriveien 26
2850 LENA
61 16 86 65
post@mjospanel.no
www.mjospanel.no
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