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Filmbelagt landbrukskryssfiner – Produktgruppe 3030
1 Leverandør
Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: teknisk@fritzoeengros.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn
Filmbelagt landbrukskryssfiner.
3 Produktbeskrivelse
Filmbelagt landbrukskryssfiner er laget av trevirke fra nåletrær med 1,4mm tykke finer som er limt med
Fenolharpikslim (WBP D4 lim) som er vær og kokebestandig. Platene er filmbelagt på begge sider og ytterfiner
kvaliteten er I/I kvalitet som gir filmen en glatt overflate. Platene leveres med en side med grå melaminfilm i
tykkelse 210 g/m2, og en side med hvit. Kantene er forseglet med akrylmaling og fuktighet i platene er maks
10%.
4 Egenskaper
Platene egner seg til bruk både innendørs og utendørs, og er ofte brukt innendørs i landbruksbygninger. Ved
store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har
akklimatisert seg.
5 Drift og vedlikehold
Overflaten til belegget er litt strukturert for å forbedre slitasje- og ripemotstand. Belegget er et polypropylenbelegg som har en lakkoverflate (polyuretanbasert lakk) som er elastisk, solid og sprekker ikke så lett. I tillegg er
belegget fukt og UV-resistent som gir en hygienisk overflate Overflaten er enkel å rengjøre med vann og vanlige
rengjøringsmidler. Sterke syrer, alkalier og aceton kan forårsake visuelle endringer på overflaten. Fenolfilmen
trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd og sprekker sparkles og pusses disse, før man bruker en
plastprimer før maling. Det anbefales å overflatebehandle med en 1 eller 2- komponent bil lakk eller en melaminbasert plastmaling. For å sikre ønsket utsende anbefales det å gjøre en prøve eller kontakt din maleleverandør.
6 Farger – RAL koder
Hvit 02 (RAL 9016) og Grå 02 (RAL 7040)
7 Miljøpåvirkning
Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.
8 Avfallshåndtering
Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke miljøfarlig avfall.
9 Emballasje
Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.
10 Transport
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.
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