
 

 

 

 

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 4763957050, Telefax: + 4763959780,  

E-post: post.wood@moelven.no, www.moelven.no, Org.nr. 941809030 

 

FDV-DOKUMENTASJON 

OSB 3 Contifinish  

1 PRODUKTBESKRIVELSE 

Krono OSB3 består av furuflis i tre lag, voks og vannfast lim. Furuflisen er orientert på 

langs med platen i ytterlagene, og på tvers av platen i midtlaget. Densiteten på produktet er 

ca. 650 kg/m3. Platene har en upusset overflate, noe som bidrar til at overflaten ikke suger 

til seg fuktighet i kortere perioder. OSB3 egner seg derfor som plattformgulv i 

konstruksjoner. Platene regnes som ubehandlet, og må behandles på overflate og kanter 

ved fast bruk utendørs. 

Antatt levetid/brukstid 

Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs bruk. Ved store svingninger i 

temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kuver seg noe, men dette er svært 

sjeldent. OSB kjennetegnes med stabilitet og fuktbestandighet. 

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje. 

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder 

Vanlig vedlikehold 

Ettersyn/kontroll 

Produktet bygges inn i konstruksjonen. Normalt ingen rutiner. 

Alt ubehandlet treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og eller fukt må 

overflatebehandles. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med 

et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Det 

anbefales en oljebasert behandling, da vannbaserte produkter kan ha heftproblemer PGA 

voksen i platene. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds 

intervall med bruk av oljebeis være hvert år, med oljedekkbeis eller oljemaling bør man 

vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, da 

beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntrenging av fukt er store. 



 

 

 

 

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 4763957050, Telefax: + 4763959780,  

E-post: post.wood@moelven.no, www.moelven.no, Org.nr. 941809030 

 

 

Fuktbestandighet 

Er ømfintlig overfor fukt. 

3 MILJØPÅVIRKNING 

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 

% over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten. Platene har ingen målbar 
effekt på innemiljø.  

4 HMS-REFERANSER 

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 

Avfallstype:    Rent trevirke. 

Avfallshåndtering:   Forbrenning og energiutnyttelse. 

Opprinnelse    - Næring: Bygg og anlegg. 

Kode for avfallsbehandling:  1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _  

Øvrige opplysninger 

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. 

 
 

6 TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør  Moelven Wood AS  

Organisasjonsnr.  NO 9418  09030 MVA 

Postadresse   Sagvegen 

Postnr. og poststed  2074 Eidsvoll Verk 

Telefon     (+47) 63 95 97 50 

Telefax    (+47) 63 95 97 80 

E-post    post.wood@moelven.no  
Internettadresse   www.moelven.no 
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