
 
 
 

 

Forvaltning, Drift og Vedlikehold 
 

SMARTPANEL NATUR VEGGPLATE 
 

 
PRODUKTBESKRIVELSE 
Kryssfiner produsert av Russisk bjerk. Platene er limt med WBP lim (weather and boil proof) som tilfredsstiller 
kravene i EN 314-2 Klasse 3 og har økt fuktighetsmotstand. Platen er 12mm tykk og produseres i brutto mål 
620x2390, netto 600x2390. Densiteten er ca. 620 kg/m3 og platene har en ytterfiner som tilsvarer gradering 
B/BB.  Fuktinnholdet i platene er 5-12% RF. Blir produsert i ubehandlet og beiset overflate. 
 
EGENSKAPER 
Bjerk er stabilt treslag som gir kryssfiner i høy kvalitet. Platene egner seg godt til både innendørs og utendørs 
bruk. Ved betydelige variasjoner i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kuver seg noe. 
Dette vil normalt gå tilbake når platene har akklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker. 
Smartpanel Natur veggplate har Klimaklasse 1. 
 
ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
Platene må håndteres varsomt slik at profilkanten ikke skades. Platene skal akklimatiseres ett døgn før 
montering og lagres liggende på et slett underlag. Ved utendørs bruk må platene behandles og vedlikeholdes 
med intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning 
fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds intervall med bruk av beis være årlig, med dekkbeis eller maling 
bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med hyppig vedlikehold på kantene fordi 
her er det størst fare for inntrenging av fuktighet, og det vil kunne medføre skader på produktet. 
Produktet skal rengjøres med tørr klut eller klut vridd opp i mildt såpevann. Ved ytre skader på beiset plate 
kan skaden flekkbeises men man kan risikere mørkere felter om det blir beiset utenfor skadeområde. Platen 
kan overmales med vannbasert akryl maling. 
 
MILJØPÅVIRKNING 
Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. 
 
HENVISNINGER 
Se monteringsanvisning på Smartpanel.no 
 
BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk. 
 
TEKNISK SERVICE 
Produsent:  Smartpanel AS, Habornveien 50, 1632 Gamle Fredrikstad 
Org. Nr: 921 075 197 
Telefon: 69 92 19 20 
Mail:  kundeservice.smartpanel@byggma.no 
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