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sløyfe CU impr.

Justerte lekter CU Trykkimpregnert
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Lekter og rekker produseres av høvlet trevirke med furu som råstoff, og leveres med
avrundede, rette eller skrå skårede kanter. Det finnes standard for lekter og rekker.
Normalt sorterer de enkelte produsenter lekter og rekker i klasse 1 eller i styrkeklasse
C18. Dette sammen med produsentens godkjenningsnummer skal tydelig fremkomme på
hver enkel planke sammen med NS merket.
Lekter og rekker blir trykkimpregnert med et kopperbasert (Cu), vannløst
impregneringssalt. Impregneringen bidrar til at lekter og rekker får en øket levetid. Annen
bearbeiding av bordene enn endekapping kan bidra til å redusere levetiden.
Produsenter tilsluttet Norsk Impregneringskontroll (NIK) benytter de nordiske
impregneringsklassene definert i Nordisk Trebeskyttelsesråds (NTR) dokument nr. 1.
Rekker og lekter blir normalt produsert i klasse AB, dvs. for bruk over jord. De nordiske
impregneringsklassene bygger på NS-EN 351 og tilsvarer inntrengningsklasse P8.
Opptakskravet for impregneringsmidlet er bestemt av NTR.
Alle produsenter tilsluttet NIK får sine produkter kontrollert to ganger pr. år. Rekker og
lekter som ikke er kontrollert av NIK, har ukjent kvalitet og har ingen klassebetegnelse.
NOBB varenummer:
Dimensjon:
Farge:
Overflatebehandling:
Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Under montering bør alle kappender behandles med et trebeskyttelsesmiddel. Annen bearbeiding enn endekapping, kan redusere
levetiden.
Impregneringen hindrer normalt ikke vekst av overflate-/muggsopp. Muggsopper kan etablere seg på overflaten, spesielt i
skyggefulle områder hvor fuktigheten holder seg lenge.
Impregnerte materialer bør vaskes minimum en gang pr. år, helst om våren, for å fjerne skitt over overflatesopp. Til vask kan man
benytte en Klorin/vannblanding (50/50), soppvask (som finnes i handelen) eller en grønnsåpeblanding.
Ettersyn/kontroll

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
Garanti og vilkår
Fuktbestandighet
Dette produktet er ømfintlig overfor fukt. Impregnerte materialer vil ta opp vann og svelle i regnvær og krympe når de tørker. Selv
om impregnert virke blir våt, har den en økt motstandsdyktighet mot råtesopper.
Renholdsvennlighet
Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Hasås AS
Kodalveien 484
3243
33 43 95 00
post@hasas.no
www.hasas.no

