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Thermo terrasse furu
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Varmebehandlet terrassebord i furu produseres ved bruk av høy temperatur og damp.
Det brukes ingen kjemikalier i prosessen og inneholder derfor bare fornybare stoffer.
Selve teknologien bak behandlingen baserer seg på en tørking av råstoffet med en
temperatur på over 210 grader. Materialet tørkes ned til nesten 1 % for så å bli fuktet opp
igjen til ca. 8 %. Under behandlingen får treet en innbydende edeltrelignende brunfarge
som er lik gjennom hele trestykket. Høyere temperaturer skaper en mørkere tone.
Varmebehandlingen reduserer betydelig den tendensen treet har til å vri seg, trutne eller
krympe ved ulike fuktighetsforhold.
Thermo terrasse vil få en pen grå farge etter en tid eksponert ute.

NOBB varenummer:
Dimensjon:

26*140

Farge:

Lys brun

Overflatebehandling:

Ingen

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Fjern løv og skitt som har lagt seg på terrassebord/gulvet.
Overflaten spyles kun med hageslange gjerne i kombinasjon med bruk av grønnsåpe (dette hjelper til med å forsinke
mørkningsprosessen av overflaten samtidig som den naturlige forurensningen holdes borte fra overflaten) og dersom det benyttes
høytrykksspyler, må det bruks lavt trykk slik at treoverflaten ikke flises opp.

Ettersyn/kontroll
Terrassegulvet inspiseres årlig for å vurdere tilstand og registrere eventuelle skader.
Periodisk kontroll og ettersyn bør gjennomføres hvert år. Eventuelt startende råteangrep må utbedres omgående ved å skifte ut
alt skadet tre.
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Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Fjern løv og skitt som har lagt seg mellom terrassebordene, spesielt på de underliggende bjelkene.
La gulvet få tid til å tørke godt opp, gjerne et par dagers tid etter vask.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Garanti og vilkår
Fuktbestandighet
Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.
Renholdsvennlighet
Se over.
Øvrige opplysninger
Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

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

