KoskiDeck
Golvskiva med wiramönster

KOSKIDECK
TEKNISK INFO
Basplywood
Finsk björk eller combiplywood

Slitstyrka
Tabervärde 300 R (DIN 53799)

Limning
WBP exteriör enligt BS 6566, BFU 100 enligt
DIN 68705, EN 636-3, EN 1084 klass A

Hjultest värde
Ca 4000 rörelser (beroende på
beläggningen) med 300 kg belastning (SFS
3939)

Beläggning
Brun fenolﬁlm 120/220g wiramönster,
baksida 120 g/m2 fenolﬁlm med slät eller
wirayta
Kantförsegling
Brun akrylfärg

KoskiDeck är ﬁnsk björk eller
combiplywood belagd med en
slitstark fenolﬁlm på båda sidor. Vid
beläggningen pressas ett halksäkert
wiramönster på en eller på båda sidor.
KoskiDeck fördelar
• allround skiva för olika tekniska
tillämpningar
• hög belastningskapacitet
• slitstark
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• halksäker yta

KoskiDeck är idealisk för
golvtillämpningar avsedda för hög
belastningskapacitet.
KoskiDeck användningsområden
• hästvagnar, släp
• fartygsdäck, golv i tågvagnar
• lantbruk, lagerbyggnader
• lastbryggor
• gångbroar
• byggnadsställningar

Tjocklekar
6.5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 och 30 mm
Andra mot förfrågan
Storlekar
1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm
1200/1220 x 3000 mm
1500/1525 x 3000/3050 mm
Fenolﬁlm 220 g/m2 ﬁnns tillgängligt upp till
1900 x 4000 mm
Andra format mot förfrågan

Övrig info
I handbook of Finnish Plywood ﬁnns
data för elasticitetsmodul, böj- och
tvärdragshållfasthet samt böjning vid olika
spännvidder och belastningar.
Bearbetningar
Borrningar och kantbearbetningar såsom
T&G och fasningar mot förfrågan
Certiﬁcat
EN ISO 9001, EN ISO 14001, SMS 1003-1,
OHSAS 18001
Ovanstående information, som baseras på omfattande
tester, skall endast användas som riktlinjer och ger
inga garantier. Vi reserverar oss rätten att ändra
speciﬁkationer utan förvarning. Andra skador, än de
som har uppkommit pga. tydligt veriﬁerat produktionseller service fel av leverantören, är användarens ansvar.
Ersättning vid defekt produkt begränsas till dess värde.

Vikt
Björk ca 700 kg/m3, combi ca 630 kg/m3
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