
 FDV-DOKUMENTASJON 
 

                      Mai 2019 

Side 1 av 2                                                                            Informasjonen er 
tilrettelagt av 
© Norsk Byggtjeneste AS                                                                                                             

 

Bjertnæs Sag AS Innvendig panel  0505 

Behandlet furupanel - malt, beiset, lakkert   NOBB varegruppe 0505200  
FDV Furupanel behandlet 0505200 

1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   

Bruksområde / bygningsdel:    
  

2. PRODUKTBESKRIVELSE 
Overflatebehandlet furupanel av Bjertnæs interiørkvalitet – malt, beiset eller lakkert. Bjertnæs Interiørkvalitet en egen utviklet 
standard med utgangspunkt (NS 3180/3183) og er gjeldende ”normal standard” for panelproduksjonen ved Bjertnæs Sag. 
 
Bjertnæs Malt  –2 strøks maskinell overflatebehandling. 2 strøk med vannfortynnbar maling.  Fargen vil være heldekkende, men 
med synlig trestruktur. Naturlige skjønnhetsfeil i trevirket vil kunne forekomme, og for å oppnå et optimalt resultat anbefales manuell 
etterbehandling med sparkling og toppstrøksmaling. 
 
Bjertnæs Kvistfri Eksklusiv – ferdigmalt kvistfri furupanel. Panelet er produsert av fingerskjøtt råstoff furu uten kvist, og er tørket 
ned til 10 % fuktinnhold. 2 strøks maskinell overflatebehandling. 2 strøk med vannfortynnbar maling. Fargen vil være heldekkende, 
men med synlig trestruktur 
 
Beiset panel – 1strøks behandling. Panel som er beiset er å betrakte som et ferdig behandlet produkt. Produktet er klart til 
montering, og det er ikke påkrevd med noe etterbehandling. Over tid kan fargeendringer forekomme. 
 

Produktidentifisering: 

Varenr. / produkt / dim.:   

Fargekode:   

Kvalitet / sortering / klasse:  

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:   
  

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? NEI                JA                Hvis ja, firma:    

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Overflatebehandlet panel kan renholdes med bruk av lett fuktet klut i syntetisk såpevann. 
 

Ettersyn/kontroll 
Ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
All overflatebehandlet furupanel fra Bjertnæs Sag kan etterbehandles. Det finnes en rekke lakk, beis og malingstyper på markedet. 
Vær spesielt oppmerksom på de ulike produktenes egenskaper, da enkelte typer produkt har en uheldig «limeffekt» som  vil kunne 
skade trepanelet. Søk råd hos faghandler. 
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Bjertnæs Sag AS Innvendig panel  0505 

Behandlet furupanel - malt, beiset, lakkert NOBB varegruppe 0505200  
FDV Furupanel behandlet 0505200 

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
 
Garanti 
� 

Fuktbestandighet 
Kan benyttes i våtrom – MEN kun i tørre soner. 

Renholdsvennlighet 
� 

5. MILJØPÅVIRKNING 

Ressursutnyttelse 
Produktet består av fornybare ressurser. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverd i 
Foreligger ikke. 

Emisjon 
Ikke angitt. 

6. HMS-REFERANSER 
Se HMS-FAKTA. Det henvises til relatert informasjon i Arbeidstilsynets publikasjoner. 

Se NBI - blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold. 
 
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/e ller fuktendringer etc.  
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke. 
Avfallshåndtering: Deponering. 
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0700 | 0600 |  
Overflatebehandlet trevirke leveres godkjent avfallsdeponi.  
Plastemballasje behandles som restavfall. 
Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsdeponi.  
Det foreligger ingen informasjon om eventuell resirkuleringsplan og/eller miljøavgifter for dette produktet. 
Øvrige opplysninger 
– 

8. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Bjertnæs Sag AS 
Organisasjonsnr. NO 931 683 616 MVA 
Postadresse Postboks 94 
Postnr. og poststed 3521 Jevnaker 
Telefon  61 31 47 00 
E-post post@bjertnaes.no 
Internettadresse www.bjertnaes.no 

*Informasjonen gjelder for alle underliggende moduler av varegruppe 0505200 i Nobb. Informasjonen omfatter alle våre typer av 
overflatebehandling, men visuelle egenskaper framstår ulikt for maling, beis og lakk. 
 

 


