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Megawood komspositt terrassegulv – Produktgruppe 8710
1 Leverandør
Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn
Megawood kompositt terrassegulv. Alle produkter er massive og ikke hule.
3 Produktbeskrivelse
Megawood kompositt terrassegulv er produsert av ca. 75 prosent naturlig trefiber fra bærekraftig og miljøvennlig
skogsdrift og ca. 25 prosent polymer. Produktet er helt fritt for PVC. Alle leverandører av trevirke er PEFC
sertifisert.
4 Egenskaper
Produktet egner seg til bruk på terrasser og brygger utendørs. Produktet er sklisikkert, meget motstandsdyktig
mot riper, insekter og sopp. Produktet fliser og falmer ikke (gjennomfarget). Produktet innehar sertifikat fra
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie (EPH) som bekrefter at Megawood produkter er egnet for leketøy
når det gjelder emisjon av skadelige tungmetaller i henhold til strenge retningslinjer fra DIN EN 71-3. Megawood
har brannklassifisering i henhold til DIN 4102, Brannklasse B2.
5 Drift og vedlikehold
Produktet rengjøres med rent vann og terrassekost. Høytrykkspyler kan benyttes, pass på tilstrekkelig
dyseavstand og <120 bar. Ved vanskelige flekker (olje, kull etc.) kan rengjøringsmiddelet Megaclean benyttes,
alternativt stålbørste da produktet er gjennomfarget. Noe lysere farge vil da oppstå den første tiden før dette
jevner seg ut. Det anbefales rengjøring to ganger pr. år (vår og høst). Produktet skal ikke overflatebehandles på
noen måte. Produktene endrer farge den første tiden etter legging. Etter noen uker/mnd. får produktet en
mørkere nyanse enn ved utgangspunktet. Dette er en naturlig fargemodning og er ikke gyldig grunn for
reklamasjon. Leggeanvisning må følges nøye ved montering med hensyn til avstander etc. Kan monteres på
bjelkeavstand c/c 60cm. Det skal ikke benyttes vanlige rengjøringsmidler. Flekker av finstøv som sot og
metallstøv i tillegg til maling og lakk bør unngås. Megawood kan legges flatt, men for å unngå vannskjolder
anbefales det noe fall.
6 HMS
Personlig verneutstyr anbefales.
7 Miljøpåvirkning
Produktet inneholder ikke skadelige miljøstoffer og er fritt for PVC. Produktet er resirkulerbart
8 Avfallshåndtering
Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.
Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.
9 Emballasje
Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.
10 Transport
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.
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