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Formica Compact Laminat – Produktgruppe 9070 

 
1 Leverandør 

Fritzøe Engros AS Telefon: + 47 33 13 64 00 E-post: engros@fritzoe.no 
Postboks 2055 Telefaks: + 47 33 13 64 98 Web: www.fritzoeengros.no 
3255 LARVIK 

 
2 Produktnavn 

Formica lamina 
 

3 Produktbeskrivelse 
Formica® Compact er et kompakt høytrykkslaminat (HPL) som består av flere lag kraftpapir i tykkelser på fra 2 til 
20 mm. HLP Compact er laget av ubleket kraftpapir, dekorpapir, fenolharts og malaminharts. Papirene presses 
sammen under høyt trykk og varme. Overflaten på platene er vanntette og meget slitesterk. Tykkelser er fra 
4mm og opp til 20mm. Vekten er 1,4 kg/m2 pr. mm platetykkelse. 10mm plate = ca. 14 kg/m2. Kjernen i platene 
er normalt sort og begge sider belagt med dekor ut fra Formicas kolleksjon. 
Med en densitet på 14 kg/m² (for 10 mm. tykkelse) er Compact imponerende sterkt og slagfast, med en 
bemerkelsesverdig strukturell stabilitet som ikke krever noe bæremateriale ved tykkelser over 6 mm. 
 

4 Egenskaper 
Formica laminat brukes av bygg- og innredningsbransjen der det stilles krav til flatene med hensyn til design, 
slitestyrke, fuktresistens og enkel rengjøring. Laminatet har en dekorativ overflate på begge sider og er ideelt for 
interiørløsninger som for eksempel avlukker på toaletter, til garderobedører, veggpaneler og laboratorie-
innredning. Det er spesielt egnet på områder med høy slitasje og høy fuktighet. 
Formica laminat er godkjent for kontakt med næringsmidler av det svenske næringsmiddeltilsynet. 
 

5 Drift og vedlikehold 
Vedlikeholdsfritt. Kan vaskes med vann og vanlige rengjøringsmidler. Bruk ikke skureputer og rengjøringsmidler 
med skure- effekt. 
 

6 HMS 
Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr. 

 
7 Miljøpåvirkning    

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.  
 

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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