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Red Western Cedar
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Rektangulær kledning produsert av Red Western Cedar. Kledningsbord leveres med
saget/høvlet ytterside.
Cedertre er naturlig fri for harpiks og har dermed en meget bra motstandsdyktighet i
henhold til råte og soppdannelse. Den lave densiteten har dessuten bedre
varmeisolerende egenskaper enn andre treslag.
Ubehandlet vil den bli grå over tid. Kan behandles med Jernvitrol for å fremskynde
gråningsprosessen.
Til Western Red Cedar må man kun bruke syrefast skruer.

NOBB varenummer:

49703394 og 49704075

Dimensjon:
Farge:
Overflatebehandling:
Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Montering
Endeskjøting skal limes med trelim. PU-lim anbefales for den sterkeste skjøt.
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Cedertre er meget vedlikeholdsvennlig. Man kan spyle overflaten med hageslange, gjerne i kombinasjon med bruk av grønnsåpe.
Dette hjelper til med å forsinke gråningsprosessen av overflaten, samtidig som den naturlige forurensningen holdes borte fra
overflaten.

Ettersyn/kontroll
Kledningen inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Sjekk skruer – sjekk om det er nødvendig å
etterskru evnt. bytte skruer.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Kledningen inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader. Sjekk skruer, om nødvendig, etterskru evnt.
bytte skruer.
Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi høyere råterisiko.
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
Produktet inneholder «Thujapliciner» som inneholder råte og soppforebyggende stoffer som gjør at det kan brukes ubehandlet og
oppnå levetid på over 50 år.
Garanti og vilkår
Fuktbestandighet
Dette produktet er ømfintlig overfor fukt. Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og
gi høyere råterisiko.
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

