FDV-DOKUMENTASJON

MOELEVEN ECO PANEL
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PRODUKTBESKRIVELSE

Moelven ECO Panel er Moelvens fleksible spilesystem for innendørs vegger og
himling, et system som gir arkitekter og formgivere flotte designmuligheter med
maksimal fleksibilitet. Eco Panel er ferdig overflatebehandlet, produsert for
innendørs bruk. Ved å bruke Eco Panel vil en forbedre akustikken i lokalene. Med
skreddersydde vegger eller tak i massivt tre får lokaler merverdi
Lagring
Moelven ECO Panel må lagres og akklimatiseres i inneklima. For øvrig henvises
det til Moelvens websider, www.moelven.no og monteringsanvisningen.
Klimatiske forhold: - Relativ fuktighet (RF): 25 - 50%. - Rom og
materialtemperatur: 18 - 23gr C. - Fuktighet i bakenforliggende konstruksjon:
maks. 15%. Ovennevnte gjelder ved lagring, montasje og senere drift
Eco Panel er ferdig overflatebehandlet, produsert for innendørs bruk, og må
akklimatiseres i uåpnet emballasje (1 -2 døgn) før bruk.
Antatt levetid/brukstid
Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.
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ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ettersyn/kontroll
Ingen vedlikehold utover rengjøring - ettersees 1 gang pr år.

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 4763957050,
E-post: post.wood@moelven.no, www.moelven.no, Org.nr. 941809030

Rengjøring
Rengjøres med støvsuger. Alternativt: Rengjøres med lett fuktet klut tilsatt et
nøytralt mildt rengjøringsmiddel uten salmiakk. Ettertørkes umiddelbart først
med ren fuktet klut og så tørr klut. Bruk ikke midler som kan løse opp eller ripe
overflaten som for eksempel tynner, aceton, skurepulver, stålull og lignende.
Vedlikehold, skader, oppgradering(flytting).
Produktet krever normalt ikke vedlikehold.
Skader som krever reparasjon/utskifting utføres av Moelven.
Oppgradering:
Elementene er demonterbare og flyttbare. Materialene kan gjenbrukes.
Fuktbestandighet
Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.
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MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20
% over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.
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HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
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BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:
Avfallshåndtering:
Opprinnelse
Kode for avfallsbehandling:
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Overflatebehandlet trevirke
Forbrenning og energiutnyttelse.
- Næring: Bygg og anlegg.
1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Postadresse
Postnr. og poststed

Moelven Wood AS
NO 9418 09030 MVA
Sagvegen
2074 Eidsvoll Verk

Moelven Wood AS, Sagvegen, 2074 Eidsvoll Verk, Telefon: + 4763957050,
E-post: post.wood@moelven.no, www.moelven.no, Org.nr. 941809030

Telefon
E-post
Internettadresse

(+47) 63 95 97 50
post.wood@moelven.no
www.moelven.no
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