FDV-DOKUMENTASJON
oktober 2021
Måndalen Trevare AS

Innredning

Produkt: Lind spileelement eikefolie
2390x600 (9stk x 12x40 spiler)
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Spileelement: Bakvegg 6mm svartlakkert vannfast MDF, spiler i
eikefoliert MDF
Dimensjon spiler: 12mmx40mmx2390mm, antall 9 stk spiler
Dimensjon element: 600mm x2390mm x T18mm

Dimensjon:

Element: 600mmx2390mmxT18mm

Farge:

Eikefolie på MDF

Overflatebehandling:

Eikefolie på MDF

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Støvtørkes med tørr klut. Ved behov for flekkfjerning, bruk godt oppvridd klut med lunkent vann. Kan bruke vanlige
rengjøringsmidler som f.eks zalo eller grønnsåpe som vaskes godt av med rent vann. Unngå rengjøringsmidler med kjemikalier
eller med skureeffekt

Ettersyn/kontroll
Ingen spesifikke krav til ettersyn/kontroll.
NB! Vi gjør oppmerksom på at listen/spilen har kjerne av MDF som ikke er vannbestandig, og må ikke utsettes for direkte vann
eller fukt over tid. Ved bruk av spileelementer i baderom eller andre rom med luftfuktighet, anbefales det heller å bruke Lind
spileelement i heltre eik.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ingen spesifikke krav til vedlikeholdsinstruks og -intervall. Se ellers det som står under pkt. «Rengjøring og rengjøringsmetoder for
overflateprodukter.
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 10 år
Garanti og vilkår
5 års garanti mot fabrikasjonsfeil og forutsatt at produktet brukes ihht FDV-dokument
Fuktbestandighet
Er ømfintlig overfor fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Unngå montering i rom med store temperaturforandringer og i rom med fukt uten god ventilasjon. Spileelementer har et
toleransekrav på +/- 2mm på lengde, +/- 0,5mm bredde og +/- 0,5mm på tykkelse. Dersom dette ikke skulle tolereres ved
montering, kan elementet kappes. Se monteringsveiledning.
Se ellers pkt. «Ettersyn/kontroll»

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Måndalen Trevare AS
Sørsidevegen 1765
6386 MÅNDALEN
71224500
post@mandalen.no
www.mandalen.no

