FDV DOKUMENTASJON

TRYKKIMPREGNERT (CU-IMP)
TERRASSEBORD TIL UTVENDIG BRUK
PRODUKTBESKRIVELSE
Terrassebord produseres av furu (Pinus Silvestris).
Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3188.
Terrassebord leveres med glatt forside med avrundet kant. Inntre Kjeldstad er PEFC-godkjent.
Trykkimpregneringen er en CU-impregnering (kobber) i klasse AB. Impregnerte terrassebord i klasse AB er til
bruk over bakken. Leveres som standard i grønntonet farge.

Antatt levetid/brukstid
Teknisk levetid er antatt til å være 30 år forutsatt normal slitasje og vedlikehold.
Kløyving i lengderetning vil redusere levetiden hvis den ikke blir etterbehandlet.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Vaskemiddel av type terrassevask brukes før etterbehandling utføres.
NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i terrassebordene.

Ettersyn/kontroll
Dårlig utlufting og vannfeller kan føre til misfarging eller råte og faren for dette er størst i områder der jord og
vegetasjon er i direkte kontakt med materialene.
Ved begroing av sopp og alger må terrassebordene rengjøres som beskrevet over.
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Vedlikeholds instruks og -intervall
Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt bør overflatebehandles for maksimal levetid.
Anbefalt etterbehandling er olje eller beis som er egnet for terrasse. Etterbehandling vil redusere faren for
oppsprekking av bordene. Terrassebordene bør være tilstrekkelig tørre før etterbehandling. Anbefalt fuktighet
på terrassebord bør være under 17 %. Overflatehandling bør gjøres fortrinnsvis én gang i året.
Vannfortynnbare terrassebeiser gir lengre vedlikeholdsintervaller.

Fuktbestandighet
Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

MILJØPÅVIRKNING
Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

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 | _ _ _ _

TEKNISK SERVICE
Inntre AS

Kjeldstad Trelast AS

Bogavegen 7, 7725 Steinkjer
Tlf: +47 74 17 07 20
E-post: ordre@inntre.no

7580 Selbu
Tlf: +47 73 81 01 00
E-post: trelast@kjeldstad.no

www.inntre.no

www.kjeldstad-trelast.no
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