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Forvaltning, Drift og Vedlikehold

SMARTPANEL TREND VEGGPLATE
PRODUKTBESKRIVELSE
Smartpanel Trend er en ferdigmalt, slett veggpanel med et unikt klikksystem som er spesielt utviklet for å gi
tette, fine skjøter. Ved å følge monteringsanvisningen nøye vil du få en lekker, slett vegg som holder i mange
år. Smartpanel Trend kan monteres rett på stenderverk eller på eksisterende vegg. Platene er laget av MDF
kjerne som gir platen liten bevegelse og leveres i størrelse brutto 620mmx2390mm, netto 600mmx2390mm,
platetykkelse 10,8mm ±0,4mm. Platens overside inneholder både primer og maling samt UV lakk som topp
forsegling som gjør overflaten meget motstandsdyktig mot riper og skader. Produktet leveres med frest
klikklås profil på langsider samt i flere farger.
ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Det er viktig å lese igjennom monteringsanvisningen FØR montering av platene (www.smartpanel.no)
Platene kan rengjøres med tørr lofri fille, rent vann eller nøytralt mildt såpevann.
Ved reparasjon av småskader i platen anbefaler vi vår 25ml Smartpanel Flekkmaling. Det er svært viktig at det
kun er skaden som flekkes over, da maling på området utenfor vil gi glansforskjell som kan oppleves som
fargeavvik. Dersom skaden er av omfattende størrelse anbefales overmaling av hele veggen; fra hjørne til
hjørne. Dette for å unngå større, synlige reparasjonsfelter på veggen. Følg da vår veiledning for overmaling av
ferdigmalt vegg- og takpanel. Ved overmaling av fugemasse i hjørner anbefales det å bruke maskeringstape
på hver side av massen, slik at du ikke får maling på platen.
Ved overmaling skal veggen først slipes lett. Bruk et finkornet slipepapir med korning P180 - P220, før alt av
støv og smuss fjernes fra veggplatene. Vask alltid veggplatene med malervask før malingen starter.
NB salmiakk/ rødsprit etc. skal ikke benyttes. Mal to strøk med vannbasert akrylmaling beregnet for interiør.
Bruk kost eller korthåret rulle.
MILJØPÅVIRKNING
Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.
HENVISNINGER
Se monteringsanvisning på www.smartpanel.no
BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for restavfall.
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
GODKJENNINGER
Emisjon
Klasse M1
Brannklasse D-s1-d0

