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ARBOR AS Bygningsplater 1040 

Ferdigmalte våtroms- / landbruksplater NOBB modulnr. 20005474 
FDV-20005474 

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: 

Prosjekt / adresse: 

Bruksområde / bygningsdel: 

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Arbor ferdigmalte våtromsplater/landbruksplater er en sponplate av beste kvalitet, laget for å tåle store fuktighetspåkjenninger. 

Platen har en jevn og glatt overflate, som er lett å holde ren. Den tåler normal høytrykksspyling, har stor støt- og slagfasthet, og 
overflatebehandlingen er slitesterk og elastisk og motstår det aggressive miljøet i driftsbygninger. 

Platene gjennomgår en grundig overflatebehandling, der de først blir pusset, grunnet, pusset igjen, og blir til slutt påført en 
spesialkomponert syreherdet, melaminbasert plastmaling.  
NB: Not og fjær og alle kanter er også behandlet.  

Våtroms- og Landbruksplaten leveres i 12 mm tykkelse for vegg og himling. 

Platene er ikke godkjent for bruk i melkerom. 

Produktidentifisering: 

Varenr. / produkt / dim.: 

Fargekode: 

Kvalitet / sortering / klasse: 

Overflatebehandling: melaminbasert plastmaling 

Vedlegg / dokumentasjon: 

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI  JA  Hvis ja, firma: 

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Overflaten kan vaskes med høytrykksspyler. Bruk kaldt vann. Maks trykk 80 bar. Avstanden mellom spylehode og platen må være 
minst 30 cm. Salmiakk kan benyttes for vanskeligere flekker.  

Ettersyn/kontroll 
Ingen rutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Arbor Landbruksplate er vedlikeholdsfri 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges. 

Garanti 
�

Fuktbestandighet 
Dette produktet påvirkes ikke av fukt. 

Renholdsvennlighet 
�

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse 
Det foreligger ingen informasjon om materialressurs. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke. 

Emisjon 
Se HMS-FAKTA 

6. HMS-REFERANSER
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – 
verken under montering eller ved normal bruk/installasjon. 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. 
�

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale. 

Avfallshåndtering: Deponering 

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 

Kode for avfallsbehandling: 9999 0700 |0600 | _ _ _ _(De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.) 

Øvrige opplysninger 
– 

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør 

Organisasjonsnr. 

Postadresse 

Postnr. og poststed 

Telefon 

E-post

Internettadresse

Arbor AS
NO 945 011 092 MVA 

Arborvn. 10 

8693 Hattfjelldal 

75 18 50 00 

arbor@arbor.no 

www.arbor.no 


