FDV-DOKUMENTASJON
TRYKKIMPREGNERT IKKE BÆRENDE TRELAST AV FURU
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PRODUKTBESKRIVELSE

Trykkimpregnert ikke-bærende trelast av bartre er trevirke av furu høvlet med firkantet
eller profilert tverrsnitt avhengig av produkttype. Produktene er trykkimpregnert med Cu
impregnering og er ment for utendørs bruk over bakken. Eksempler på produkter er lekter,
vannbrett, terrassebord, altanrekker, stolper og staur. I tillegg merker vi med hvilken
impregneringsklasse det er impregnert etter, dvs enten NS klasse AB eller A også med
krone. AB er over mark, mens A kan brukes i jordkontakt.
Antatt levetid/brukstid
Den biologiske / ytre påvirkningen på treverket vil variere avhengig av konstruksjonen.
Her vil konstruksjonenes beliggenhet, klima, utførelse og lignende påvirke treslagets
levetid.
CU impregnert klasse AB bruk over mark holdbarhetsklasse 1
CU impregnert klasse A bruk jord kontakt holdbarhetsklasse 1
Avkappede flater bør behandles.

2

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder
For produkter som er synlige bør det benyttes midler som er beregnet for vasking av
utvendig treverk.
Ettersyn/kontroll
Produktet må ettersees for eventuelle råteangrep jevnlig.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt bør
overflatebehandles.
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Fuktbestandighet
Er ømfintlig overfor fukt.
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MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.
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HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
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BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:
Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:
Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse
- Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _
Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.
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TEKNISK SERVICE

Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
Telefax
E-post
Internettadresse

Moelven Wood AS
NO 9418 09030 MVA
Sagvegen
2074 Eidsvoll Verk
(+47) 63 95 97 50
(+47) 63 95 97 80
post.wood@moelven.no
www.moelven.no
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