Megfelelıségi bizonylat

Termék megnevezése:

Csúszásmentesített rétegelt lemez

Felépítés:

1,2 mm vastag nyírfurnér minden réteg

Bevonat:

Egyoldalt 120 gr/m2 barna csúszásmentesített fenolfilm, hátoldal barna, sima film

Méret:

1250 / 1500 × 2500 / 3000 mm, (1800 / 1900 × 4000 mm), 2150 × 3850 mm

Vastagság:

6,5 – 40 mm

Tömeg:

700 kg /m3

Ragasztás:

BFU 100 víz – és fızésálló (sötét szín)

Emisszió:

E1

Szabvány:

EN 13986

A Pannon Falap – Lemez Kft által forgalmazott csúszásmentesített rétegelt lemez hámozott furnérokból,
keresztirányú furnérterítéssel készült falap. A gyártás során az elıkészített, áztatott és megtisztított farönköket
hámozzák. Az így nyert furnérokat 8 %-os nedvességtartalomra leszárítják és akklimatizálás után (4-8 nap)
ragasztó hozzáadásával keresztirányban a kívánt vastagság eléréséhez megfelelı számban összeforgatják. A
ragasztási folyamat a hıprésben érik teljessé, ahol 130-140 0C – on a lemezeket összepréselik. Az ily módon
legyártott lemezeket utólag csúszásmentesített fenolfilmmel vonják be. Végsı formáját a termék a méretrevágás
után nyeri el.

A rétegelt lemez faalapú termék, ezért a nedvességtartalom-ingadozásának következtében a lapok mérettartása
változik, síktól eltérı deformálódása elıfordulhat. E kellemetlen hatások csökkentése érdekében ajánlatos a
lemezek felhasználás elıtti akklimatizálása. A lemezek nedvességtartalma szállítás, raktározás során 10-14 %.

A lemezeket vízszintes állapotban, min 3 helyen – egyenlı távolságban - alátámasztva, fedett, zárt helyen kell
tárolni. A függılegesen tárolt lemezek vetemedhetnek.

Megmunkálás:

A lemezek megmunkálására a faiparban általánosan használt gépek, szerszámok alkalmasak.
Elıvágóval rendelkezı főrészgépek, keményfém betétes, nagy fordulatszámú vágó–fúró
szerszámok javítják a megmunkálás minıségét.

FIGYELEM:

A falemezek gyúlékonyak. Tilos a terméket közvetlen nyílt láng, erıs sugárzó hı hatásának
kitenni! Kemény tárgyak a felületen maradandó sérüléseket okozhatnak. Koncentrált savak
károsítják a terméket.

A rétegelt lemez vetemedhet. A vetemedés nem képezi reklamáció alapját.

A termék komposztálható vagy ártalmatlanítható hulladéklerakó helyen. A táblákat komposztálás elıtt fel kell
aprítani.

Minimum 700°C égési hımérséklet esetén a bevonat nélküli, fenolgyanta- vagy melaminbevonatos vagy
hagyományos festékkel lefestett rétegelt lemezek nem termelnek több káros égési gázt, mint a normál fa
elégetése. Magasabb sőrőségének köszönhetıen a rétegelt lemez főtıértéke magasabb, mint a tömörfáé.

E felhasználói tájékoztatót a Pannon Falap-Lemez Kft. a gyártóktól kapott információk alapján állította össze.
Érvényes: visszavonásig

