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1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: 

Prosjekt / adresse: 

Bruksområde / bygningsdel: 

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Std og ferdigmalt Arbor Panel / panelbord er MDF-plater for bruk i tørre rom. Platene monteres raskt og gir en tidløs design. 
Monteres på spikerslag eller rett på eksisterende tak / vegg. 

Arbor Panel i MDF er et godt valg når du ønsker et moderne og tidløst hjem, med tak og vegger som holder seg pene i år etter år. 
Ferdigmalt Arbor Panel har en eksklusiv overflate som minner om vanlig panel – malingen fremstår med penselstrøkstruktur. 
Veggpanelet produseres i lengdene 2390 mm og 2740 mm, og med en tykkelse på 11 mm som gir dype og pene profiler. Panelet 
er enkelt å sette opp, du gjør det selv på noen timer. Panelbordene har en tykkelse på 11 mm og leveres ferdigmalt i lengdene 
2420 mm og 3620 mm. 

Arbor Panel / panelbord kan brukes på hele veggen / taket eller som brystpanel, og passer når du pusser opp, bygger nytt eller 
utvider. 

Fuktbestandig Arborpanel er en profilert interiørplate i MDF for overmaling, til bruk i rom med forventet høyere eller variabel 
luftfuktighet. Følg malingsprodusentens anbefalinger ved valg maling. 

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 
Overflaten vaskes med en fuktig klut med vanlig husholdningssåpe. Salmiakkvann kan benyttes for vanskeligere flekker. 

Flekkfjerning:  
Frukt, bær, saft, brus, øl, vin, melk: Syntetisk vaskemiddel med eller uten salmiakk. 
Fløte, kaffe, te etc, Sjokolade, fett, malingsflekker etc.: White Spirit.  
Fargeblyanter, leppestift, tusj, blekk: Rødsprit.  
Blyantstreker: Viskelær.  
Blod: Kaldt vann. 

Ettersyn/kontroll 
Ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Platene er vedlikeholdsfri 

Overmaling:
Ved overmaling bør overflaten vaskes, og mattes med sandpapir korning 
220-240. Fjern støv og bruk deretter heftgrunn før platene overmales med
ønsket høy-kvalitet maling.
Vår anbefaling:
1. Vask
2. Slip 220-240 korning
3. Fjern støv
4. Heft grunning
5. Maling med maling av høy kvalitet
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger 
Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje. 

Garanti 
�

Fuktbestandighet 
Umalte og overmalte plater tåler veldig lite fukt. Fuktbestandige plater tåler moderate mengder fukt 

Renholdsvennlighet 
�

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse 
Det foreligger ingen informasjon om materialressurs. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke. 

Emisjon 
Se HMS-FAKTA 

6. HMS-REFERANSER
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – 
verken under montering eller ved normal bruk/installasjon. 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. 
�

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale. 

Avfallshåndtering: Deponering 

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 

Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 |0600 | _ _ _ _(De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.) 

Øvrige opplysninger 
– 

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør 

Organisasjonsnr. 

Postadresse 

Postnr. og poststed 

Telefon 

E-post

Internettadresse

Arbor AS- 

NO 945 011 092 MVA 

Arborvn. 10 

8690 Hattfjelldal 

75 18 50 00 

arbor@arbor.no 

www.arbor.no 




