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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Takbord i malmfuru inneholder et snitt på 90 – 100 % kjerneved. Trefuktigheten ved
levering er ca. 16 – 18 %.
Malmfuru utgjør den indre delen av stammeveden/kjerneveden i et aldrende tre.
Malmfuru er det mest miljøvennlige produktet på markedet.
Ubehandlet Malmfuru takbord vil etter 2 – 3 år få en fin grå patina. Malmfuru er naturlig
«impregnert» og derfor meget varig. Harpiksen i malmfuru er «krystallisert» og porene
rundt vedcellene er tettet igjen.
Det kan påføres Jernvitrol på takbordene av Malmfuru, som gjør at gråningsprosessen
skjer raskere. Takbordene kan også leveres med Jernvitrol med kjønrøk, denne
behandlingen gjør at takbordene får en litt mørkere farge. Les FDV for Jernvitrol før
behandling!
Montering – det er viktig at monteringen gjøres slik at opptørking skjer raskest mulig.
Malmfurutakbord monteres med A4 syrefaste skruer.
Malmfuru har kortere levetid enn impregnert. Taket må lektes slik at det blir god lufting
mellom undertak og tretaket.

NOBB varenummer:

2 NOBBnummer er registrert

Dimensjon:

Se NOBBnummer

Farge:
Overflatebehandling:
Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Malmfuru er meget vedlikeholdsvennlig. I utgangspunktet spyles overflaten kun med hageslange, gjerne i kombinasjon med
grønnsåpe. Dette hjelper til for å forsinke mørkningsprosessen av overflaten og samtidig holde den naturlige forurensningen borte
fra overflaten samt fjerne smuss og lignende som kan bidra til å holde på fuktighet.
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Ettersyn/kontroll
Takbordene inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Periodisk kontroll bør gjennomføres hvert år.
Eventuelt startende råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut alt skadet tre. Overflatebehandlet Malmfuru – følg
vedlikeholds instruksene til den overflatebehandlingen du har valgt.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Takbordene inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader (se over).

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
Teknisk levetid avhenger av konstruksjonen og omgivelsene materialene er plassert i.
Malmfuru har holdbarhetsklasse 3 – 4.
Garanti og vilkår
Malmfuru tåler moderate mengder fukt.
Fuktbestandighet
Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.
Renholdsvennlighet
Se over.
Øvrige opplysninger
Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke miljøet.

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett

Side 2 av 2

Hasås AS
Kodalveien 484
3243 KODAL
33 43 95 00
post@hasas.no
www.hasas.no

