FDV-DOKUMENTASJON
Snapwall Art Spilelister
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Snapwall Art Spilelister består av høvlede profiler i MDF-plater. MDF er fellesbetegnelsen for
Medium - Density Fibreboard. Dette er plater bestående av trefibre som er varmpresset etter
tilsetning av lim. Produktet inneholder 81- 87 % trevirke av gran eller furu, 9-13 % Ureaformaldehydlim, 5-8 % vann, 0,5-1,0 % parafinvoks, 0,1- 0,5 % herder, ammoniumsulfat. Materialet
er lett å arbeide med, og bidrar til et miljøvennlig inneklima. MDF har en rekke andre
produktfordeler, og brukes i møbler, garderobeskap, samt kjøkken -og baderomsinnredninger
Snapwall Art Spilelister er belagt med folie som er en cellulose basert folie og ikke plast, folien er
impregnert og lakket for det formål å brukes til interiør. Folien legges på MDF i form av smeltelim
Akzo Nobel, som er et smeltelim med tetthet 1g/cm3.

2. BRUKSOMRÅDER
Snapwall Art Spileplist er foliebelagte lister som brukes på veggpaneler eller generell listing. Listene
kan benyttes i alle “tørre” rom, både til privat og kommersielt bruk (klimaklasse 1 - NS-EN 1995-1-1,
Eurocode 5). Klimaklasse 1 karakteriseres av et miljø der den relative luftfuktigheten bare i noen få
uker pr. år understige 35 % eller overstige 65 %. Klimaklasse 1 omfatter blant annet: · bærende
elementer innendørs i rom som vanligvis er oppvarmet · loftsbjelkelag og bærende takkonstruksjoner
som vanligvis er oppvarmet · innervegger i bygninger som vanligvis er oppvarmet og som er beskyttet
av dampsperre på varm side, samt av vindtetting og luftet kledning på motsatt side.
Antatt levetid/brukstid: Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift
og vedlikehold følges.

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner: 15x42x2400 mm
Per pakke: 10 stk

Side 1 av 2
Fredrikstad mars 2022

FDV-DOKUMENTASJON
Snapwall Art Spilelister
3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Daglig renhold:
Avtørkning med klut som ikke loer. Om nødvendig, benytt fuktig klut som er vridd opp i lunkent vann.
Gå over med tørr klut til slutt.
Hovedrengjøring:
Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt mildt vaskemiddel uten slipemiddel. Bruk lite vann og tørk
straks over med tørr klut.
Ettersyn og kontroll:
Normalt skal det ikke være nødvendig med ettersyn og kontroll.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti:
5 års garanti mot fabrikasjonsfeil som er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk. Dette forutsetter at
monteringsveiledning og vedlikeholds veiledninger er fulgt. Garantien omfatter ikke: skader som
skyldes slurv, mangel på vedlikehold eller feilmontering.
Renholdsvennlighet:
God.
TEKNISK SERVICE
Produsent/Importør:

Flexiform AS

Postadresse:

Liaveien 22

Post.nr. og poststed:

1614 Fredrikstad

Telefon:

69 35 95 30

E-post:

post@flexiform.no

Internett:

www.flexiform.no
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