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Massiv Eikelist
1. Produktbeskrivelse

Massiv Eikelist er lakkert listverk av eik for innvendig bruk.

2. Bruksområde
Massiv Eikelist er lakkert listverk av eik for innvendig bruk. Massiv Eikelist kan benyttes i alle “tørre” rom, både til privat
og kommersielt bruk (klimaklasse 1 - NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5).
Klimaklasse 1 karakteriseres av et miljø der den relative luftfuktigheten bare i noen få uker pr. år understige 35 % eller overstige
65 % . Klimaklasse 1 omfatter blant annet:
· bærende elementer innendørs i rom som vanligvis er oppvarmet
· loftsbjelkelag og bærende takkonstruksjoner som vanligvis er oppvarmet
· innervegger i bygninger som vanligvis er oppvarmet og som er beskyttet
av dampsperre på varm side, samt av vindtetting og luftet kledning på motsatt side
Antatt levetid/brukstid: Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

3. Tekniske spesifikasjoner
Eik lakkert med Uv-lakk. Glans 25-30.
Normalt fuktnivå 14-18%

4. Montering
Massiv Eikelist kan både limes eller stiftes. Massiv Eikelist egner seg ikke i våtrom.

5. Vedlikehold og rengjøring
Rengjøres jevnlig med godt oppvridd klut. Et mildt rengjøringsmiddel kan med fordel benyttes. Ungå kjemikalier og såper som
inneholder sterke alkalier og syrer.
Ved småskader/reparasjon anbefales Rubinol enkomponent linoljesparkel

6. Miljøpåvirkning
Det finnes ingen kjente helseskadelige påvirkninger ved ferdig montert produkt.

HMS-referanser:
Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. : Se HMS-fakta
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Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431
Avfallstype: 		

Trebaserte plater

Avfallshåndtering: 		

Forbrenning i forbrenningsovn for avfall.

Opprinnelse - Næring:

Bygg og anlegg.

Versjon 1 - 2013

Kode for avfallsbehandling: 1141|0400|0600| _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune
			

nummeret som håndterer avfallet.) Leveres godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger:

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.
Merknader
Kondisjonering: 		

Foliert Massiv Eikelist tas rett ut av emballasjen. Skal ikke luftes!

Byggemiljø: 		

Alt av fukttilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet i god tid før montering.

Håndtering og lagring:

Ingen forebyggende tiltak nødvendig ved håndtering. Produktene lagres tørt på

			

et plant underlag. Akklimatisering i emballasjen før montering.

Bearbeidelse av produkt:

Ved bruk av elektrisk sag anbefales avsug/oppsamlingspose.

Produsent:
SOERNSEN Holzleisten
Flensburger Damm 14-16
24392 Süderbrarup
Fon: + 49 (0) 4641 / 92 100 E-Mail: info(at)soernsen.com

Leverandør:
RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl
Kontaktperson: Audar Dørum
Telefon: 69 92 19 20
E-post: brukerhjelp@rbi.no
www.rbi.no
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