FDV-DOKUMENTASJON
MALMFURU TIL UTVENDIG BRUK
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PRODUKTBESKRIVELSE

Malmfuruen kan produseres i alle våre klednings- og lekteprofiler.
Malmfuruen leveres med en kjernevedsandel på 90% +, og blir produsert med en trefuktighet på ca. 16-18%.
Malmfuruens farge vil endre seg over tid, og fargen vil gå mot en grålig farge.
Det anbefales ingen overflatebehandling, men hvis man ønsker kan den overflatebehandles
med beis/olje (følg malingsprodusentens anbefalinger).
For å fremskynde gråningsprosessen kan overflaten behandles med jernvitrol. Det er da
viktig å tenke på at jernvitrol er ekstremt rustdannende, slik at syrefaste beslag og
festemidler er påkrevd. Det er også fare for risiko for misfarging på annet underlag ved
avrenning. (se egen FDV for jernvitrol behandling).
Bemerk følgende: Konstruksjoner i malmfuru må utføres slik at hurtig opptørking er
mulig. Malmfuru skal ikke monteres med bakkekontakt.
Antatt levetid/brukstid
Siden malmfuruen har høy naturlig andel av harpiks forventes lang levetid, men er
avhengig av konstruksjonsløsning. Ved valg av løsning må det tas hensyn til plassering,
klima, og utførelse.
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ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Årlig rengjøring er påkrevd for å øke holdbarhet og beholde utseende. Fjern smuss og
lignende som kan bidra til å holde på fuktighet og fremskynde soppsporers grobunn. Bruk
kost/børste for å fjerne løst smuss, vask deretter med mild såpe og vann.
Ettersyn/kontroll
Årlig ettersyn anbefales.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Årlig sjekk etter råte/skade på konstruksjonen, bytt eventuelle skadde bord. Har du
behandlet kledningen følges malingsleverandørens anvisning ang vedlikehold.

Fuktbestandighet
Dette produktet 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:
Avfallshåndtering:
Opprinnelse
Kode for avfallsbehandling:
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Overflatebehandlet trevirke
Forbrenning og energiutnyttelse.
- Næring: Bygg og anlegg.
1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

TEKNISK SERVICE

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

Versjon 1.1

Stangeskovene Bjørnstad Bruk AS
NO 920 59 6088 MVA
Aremarkveien 44
1792 Tistedal
(+47)69 19 08 00
post.bjornstadbruk@stangeskovene.no
https://www.stangeskovene.no

