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Avfallshåndtering i NS 9431
Forbrenning og energiutnyttelse 

Opprinnelse- Næring
Bygg og anlegg 
Kode for avfallsbehandling ihht NS 9431
1149 Behandlet treverk

Kommentarer
Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper. 
Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20% over lang tid kan det 
utvikles muggsopp på overflaten. Misfarging indikerer dette. 

Øvrige opplysninger 
Produktet består av fornybare ressurser.
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. 

HMS-referanser
Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 

4. HMS-REFERANSER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 
20 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges. 

Fuktbestandighet 
Dette produktet er ømfintlig ovenfor fukt

1. PRODUKTBESKRIVELSE

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 
Rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Flekkfjerning utføres med godt oppvridd klut med mildt 
rengjøringsmiddel eller grønnsåpe. Unngå kjemikalier som inneholder salmiakk eller sterke alkalier og syrer Dette 
produktet er ømfintlig ovenfor fukt.

Ettersyn/kontroll 
Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper, misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Ingen spesielle krav til vedlikehold foruten rengjøring. Platene kan overmales. Matt ned underlag og rengjør 
før behandling med egnet overflatebehandlingsprodukt. Fargehandlere og byggevareforretninger vil kunne gi 
informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold og etterbehandling.

Hobbyplater produsert av kjerne av spon belagt med 80 g melaminfilm pr. m2 på for- og bakside samt kanter. 
Hobbyplatene er ment kun for innendørs bruk i tørre rom, og leveres i forskjellige dimensjoner.
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Leverandør:                                Optimera AS
Postboks 40 Haugenstua        0915 Oslo
Telefon:                                         22 16 88 00
Internettadresse:                       www.Optimera.no

5. TEKNISK SERVICE


