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Brannteknisk klassifisering NS-EN 13501-1 / B-s1,d0  Gran 

NS-EN 13501-2 kledning K210 ≥21          

Samsvarssertifikat 1070 – CPR –709 

Andre klassifiseringer EXT iht. EN 16755 

MATERIALSPESIFIKASJON 
Produktbeskrivelse        Vannfast brannimpregnert Gran utvendig kledning  
Treslag:                            Gran 
Profil:                                Ihht standard profiler i prisliste, eller spesialproduserte profiler 
Dimensjon:                      Ihht standard trelastdimensjoner          
Kvalitet / sortering:        Kledningskvalitet  

LAGRING OG HÅNDTERING FØR MONTASJE 

Moelven Vannfast brannimpregnert Gran har egenskaper beregnet for anvendelse utendørs uten beskyttelse av 
overflatebehandling. Kledningen er er av høy kvalitet og bør håndteres med varsomhet for å unngå unødvendig skader. 
Kledningen er normalt transportbeskyttet gjennom pakking med plast for å holde kledningen fri for smuss og støv. 
Kledningen skal ikke lagres i direkte kontakt med vann eller eller i bakkekontakt. Uinnpakket kledning skal ikke lagres i 
sollys.  
 

MONTERING 
Moelven Vannfast brannimpregnert Gran er for utendørs bruk. Produktet skal ikke stå i jordkontakt, eller i vedvarende 
kontakt med fuktighet. Kledningen skal luftes på baksiden, min. 22mm. Det skal brukes rustfrie festemidler. Se ellers 
byggdetaljblader fra Sintef Byggforsk 542.101/2 for stående og liggende utvendig kledning. 
 
.  
 
NB: Moelven Vannfast brannimpregnert Gran behandlingen vil i den første tiden etter montering kunne gi noe avrenning 
som kan misfarge andre materialer. Det er spesielt viktig å planlegge gode detaljer ned mot grunnmur/betong. 
 
Bruk hansker, vernebriller og partikkelmaske P2 ved bearbeiding og saging. Vask hender før måltid eller toalettbesøk. 
 
Avfall / avkapp er ikke farlig avfall. Det leveres som brennbart restavfall på godkjent avfallsmottak. 

ETTERBEHANDLING 
Moelven Vannfast brannimpregnert Gran kan stå ubehandlet etter montering. Det vil ikke være behov for ytterligere 
behandling, og brannbeskyttelsen varer normalt gjennom produktets levetid.  Ønskes en overflatebehandling, kan dette 
gjøres førs etter et år etter montering og da anbefles Drywood Woodstain  
 

VEDLIKEHOLD 
Kledningen bør rengjøres slik at forurensning fra omgivelsene ikke får bygge seg opp på utsatte flater. Dette gjøres ved 
spyling med vann og evt børste. Ikke bruk høyttrykksspyler. 
 
I henhold til kapittel 4-2  i TEK  17 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV dokument til eier av bygget, og eier skal 
oppbevare dokumentet for bruk under driftsfasen. Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent. 
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