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0513 Listverk Mdf

0513 Listverk og utforinger Mdf NCS farger
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Innvendig listverk og utforinger av Mdf (medium density fiberboard).
Høvlede profiler og utforinger i ulike dimensjoner, bredder og utførelser.
Profiler er spesifisert i NS 3187.
Mdf er et materiale bestående av trefiber og spon blandet med lim og presset ti
plateformet materiale som igjen splittes og høvles til ulike profiler, bredder og
dimensjoner av listverk og utforinger. Mdf er som materiale svært formstabilt men
siden det består av hovedsakelig trefiber er det også utsatt for krymp og
formendringer til en viss grad. Materialet er ikke fuktbestandig og må derfor
behandles med varsomhet i forhold til ytre påvirkning av fukt og skal således kun
brukes innvendig og også lagres tørt.
NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på listverk som finnes i denne kategorien.
NOBB Modulnr:
Dimensjon:

Ulike dimensjoner

Farge:

NCS farger på spesialordre

Overflatebehandling:

Malt Vannbasert

Øvrige opplysninger:

Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Listverk og utforinger i mdf 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.

Ettersyn/kontroll

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Malt listverk og utforing i mdf fra ProTre AS er overflatebehandlet med to strøk vannbasert maling. Mellom strøkene mellomslipes
listverket og utforingene.. Det første strøket er å anse som en grunning. For etterbehandling og overmaling av listverket og
utforingene må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler samt rødsprit er
velegnet til dette formålet. Du kan alternativt slipe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du
påfører dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd og
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instruks.

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
1142/0400/0600/____(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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