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Listverk i furu/gran/eik og øvrig hardtre
Treslag:

Furu, gran, eik og øvrig hardtre
Ubehandlet
ISO 14001

Miljø:

1. Produktbeskrivelse:

Listverk ubehandlet
Produsent: Södra Interiör AS, Brages veg 8, 2060 GARDERMOEN. TLF: +47 69 94 35 50

%. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm. Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det
for furu regnes med at bredde og tykkelse fornadres med gjennomsnittelig 1 % for hver 4 %
forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %.
Lengdekrymping for tre er liten, bare 0,01 % pr. % økning.
forespørsel.
Kvalitetskrav:
NS 3187 Innvendig listverk av tre fastlegger også kvalitetskrav til listverk. Forøvrig gjelder også
NS 3180 Generelle krav til høvellast.
Kvistantall: På 1,5 meters lengde maks 5 kvister + perlekvist. Størrelse: Maks 1/3 av bredden. All
kvist skal være fast. Det tillates i ubetydelig grad tennar, tyri, blåved, margstriper, vindskjevhet,
opprevet ved. Imidlertid tillates det ikke løskvist, barkringkvist, råtekvist, kvaelommer større enn

Antatt levetid/brukstid: Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger
for drift og vedlikehold følges.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold:
Rengjøring og rengjøringsmetoder: Regelmessig støvtørking tørr klut. Ubehandlet listverk kan
rengjøres med godt oppvridd klut i grønnsåpevann uten salmiakk. Unngå kjemikaler og såper som
inneholder sterke alkalier og syrer.
eller White Spirit (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig).
Vedlikeholdsinstruks og -intervall: Ubehandlet listverk kan bli fort skittent om en ikke overfor utseende på listverket.
Fargeforhandlere, byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet
til vedlikehold.
Fuktbestandighet:
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3. Miljøpåvirkning:
Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.
Emisjon: Se HMS-fakta
Miljømerking:
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning: Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.

4. HMS-referanser:
Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbedistilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. :
Se HMS-fakta.

5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431:
Avfallstype: Ubehandlet trevirke.
Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn for avfall
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1141|0400|0600| _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.) Leveres godkjent avfallsdeponi.
Øvrige opplysninger: Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.
Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

6. Teknisk service:
Leverandør:
Södra Interiör AS
Organisasjonsnr: NO 941 646 799 MVA
Besøksadresse: Brages veg 8, 2060 GARDERMOEN
Telefon:
+47 63 94 35 50
E-post:
ordre.norge@sodra.com
Internettadresse: www.sodrainterior.no

