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FDV-DOKUMENTASJON 

 

 

Moelven Vänerply 

konstruksjonsfiner  

WeatherPly og Prevent 

1 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Moelven Vänerply konstruksjonsfinér er kryssfinér produsert av gran som limes med 
vannfast fenolhartslim. Platene leveres med not og fjær på både to og fire sider, (TG2 
eller TG4). Leveres i kvalitet C/C for vegg og tak.  
 
 

WeatherPly – værbeskyttende plate (kun utendørs montering) 
 
Der det kreves sporadisk beskyttelse mot regn- og andre klimatiske påvirkninger før 
taklegging anbefales Vänerply WeatherPly. Dette er en plate som beskytter mot regn i 
byggeperioden, eliminerer behovet for presenning og kan stå montert ubeskyttet i 
inntil 6 uker. Platen er behandlet på alle sider og hindrer vanninntrenging.  
 

Klimaklasse 2. 
 
 

Prevent – beskyttende plate mot bakterier, mugg og sopp (kun utendørs montering) 

Der det er behov for en varig plate som skal stå tildekt, klimaklasse 2, hvor det risiko 

for fuktighet, lite lufting, og dermed fremvekst av mikrobakterielle angrep, anbefales 
Vänerply Prevent. Dette er plater som er behandlet på alle sider som gir platen en 
ekstra beskyttelse mot skader og misfarging som forårsakes av bakterier, mugg eller 
sopp. All konstruksjonsfinér gran fra Moelven kan leveres behandlet med Vänerply 
Prevent.  
 

Klimaklasse 2. 
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Lagring før montering 
Platene skal lagres liggende og plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra 
gulv/terrenget. De skal tildekkes på en slik måte at de ikke blir eksponert for 
oppfukting og/eller direkte sollys, slik at holdbarheten ikke forringes under lagring.  
 

 

Antatt levetid/brukstid 
Den biologiske/ytre påvirkningen på treverket vil variere ut fra beliggenhet, klima, 
utførelse og lignende, og vil påvirke levetiden. Produktet er beregnet å vare ut 
byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje, på inntil 60 år. 
 

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Normalt ingen, da platen som oftest blir dekket/bygget inn av annet materiale.  
 
 
Ettersyn/kontroll 
Normalt ingen ettersyn/kontroll. 
 
 
Ettersyn/kontroll 
Normalt ingen ettersyn/kontroll. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Produktet monteres etter angitt monteringsveiledning og krever normalt ikke 
vedlikehold etter montering. 

3 MILJØPÅVIRKNING 

Produktet bør ikke utsettes for høy fuktighet over lengre tid.  
Prevent og WeatherPly har forskjellige bruksområder, se produktbeskrivelse.  

4 HMS-REFERANSER 

Verneutstyr anbefales, men det er ingen spesielle tiltak utover dette. For mer 
informasjon, se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 
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5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 

Avfallstype:     Blandet, bearbeidet trevirke 
Avfallshåndtering:    Forbrenning og energiutnyttelse 

Opprinnelse     Bygg og anlegg 
Kode for avfallsbehandling:   1149  
 
Øvrige opplysninger 
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Det går i sin helhet til 
forbrenning og energiutnyttelse. 

 

Behandlingsmåte for emballasje IHT. NS 9431 

Varen kan inneholder små mengder av følgende emballasje:  

Avfallstype:                Papp 
Avfallshåndtering:               Materialgjenvinning 

Opprinnelse                Bygg og anlegg 

Kode for avfallsbehandling:      1222 
 

 

Avfallstype:                Blandet hard og myk plastemballasje 

Avfallshåndtering:               Forbrenning og energiutnyttelse 
Opprinnelse                Bygg og anlegg 

Kode for avfallsbehandling:      1729 

 
 

Avfallstype:                Rent trevirke 

Avfallshåndtering:               Forbrenning og energiutnyttelse 
Opprinnelse                Bygg og anlegg 

Kode for avfallsbehandling:      1141 

 

Avfallstype:                Metallemballasje 
Avfallshåndtering:               Materialgjenvinning 

Opprinnelse                Bygg og anlegg 

Kode for avfallsbehandling:      1411 
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Øvrige opplysninger 

Emballasje kan leveres til godkjent avfallsdeponi. Papp- og metallemballasje 

går i all hovedsak til materialgjenvinning, mens avkapp- og plastemballasje 

går til forbrenning og energiutnyttelse.  

6 TEKNISK SERVICE 

Produsent /importør  Moelven Wood AS  
Organisasjonsnr.   NO 9418  09030 MVA 
Postadresse    Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk 
Telefon      (+47) 63 95 97 50 
E-post     post.wood@moelven.no  

Web      www.moelven.no 
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