FDV-dokumentasjon for ABET MEG
- fasadeplater for utvendig og innvendig bruk
1. Kvalitet/brannklasse:
B-s1, d0
2. PRODUKTBESKRIVELSE:
ABET MEG fasadeplater fremstilles i hovedsak av kraftpapir mettet med fenol og melaminharts som
presses sa mmen under høyt trykk og varme som herder bindemiddelet. Ferdig produkt blir da en
kompakt/homogen plate som har stor motstandskraft mot fysiske og kjemiske påvirkninger.
Platene har 2 standard formater: 3050/4200x1300 mm og i forskjellige tykkelser.
Fornybar råvare utgjør ca.70% og ikke fornybar råvare ca. 30%.
Produksjonsavfallet gjenvinnes som energi i produksjonen.
3. ANVENDELSESOMRÅDE FOR ABET MEG:
ABET MEG brukes til nybygg, renovering og andre steder der det er høy krav til slagfasthet,
gode fargeegenskaper og minimalt vedlikehold.
4.
•
•
•

LAGRING OG HÅNDTERING:
Platene lagres plant og tørt under byggeperioden.
Ved lagring av flere paller skal understøttelsene plasseres rett over hverandre.
Det anbefales hansker under håndtering av platene.

5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABET MEG`s EGENSKAPER
Høy motstandsdyktighet mot slag og riper.
Meget gode UV-egensaper
Frostsikker.
Fuktbestandig.
Kan ikke mugne eller råtne.
Vanskelig antennelig materiale.
Brannklasser C-s2,d0 og B-s1,d0
2 gode sider som standard.
Ingen kant eller overflatebehandling.
Meget gode egenskaper mot grafitti.

6.
•
•
•

AVFALL/RESTPRODUKTER
Laminat er langsomt biologisk nedbrytbart på avfallsdeponi.
Avfall etter bearbeidelse kan brennes.
Ved fullstendig forbrenning (kvernet laminat) over 750 grader blir restavfallet som vanlig tre.

7.
•
•
•

MILJØ
Ingen allergi fremkallende stoffer.
Ingen tungmetaller.
Formaldehydutslipp fra ferdig kompakt/homogent laminat er mindre enn 0.04 mg/m3.

8. DRIFT OG VEDLIKEHOLD
• Vedlikeholdsfritt
9.
•
•
•
•
•
•

RENHOLD
Ved små områder benyttes klut og rengjøringsmiddel.
Normalt er det tilstrekkelig med varmt vann uten tilsetningsmidler.
Ved større flater anbefales høytrykksspyling med kaldt eller varmt vann (max 100 grader).
Ved olje, fett anbefales isopropanol.
Ved graffiti, ta kontakt med leverandør.
Bruk aldri slipende materialer ved rengjøring av laminat.

10. GARANTI
10 års UV-garanti.
20 års materialgaranti, forutsatt montert etter leverandørens retningslinjer.
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