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FIBERON – Kompositt terrassebord
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Fiberon terrassebord i kompositt består av en kjerne av 50%
resirkulert plast og 50% resirkulert trefiber.
Rundt kjernen finnes en membran – Permatech® – som beskytter
hvert terrassebord.
Terrassebordene har varierte fargetoner med mønster av realistisk og
naturlig utseende som tre.
Produktet monteres med skjult innfestning ved bruk av Phantom
festeklips.
NOBB modulnummer: 41885235 - Fiberon Terrassebord med membran
Dimensjon:

Flere: 24x133x4880mm, 24x133x3660mm
Rettkant: 24x133x2440mm

Farge:

Fiberon - Armor Guard

Overflatebehandling:

Permatech membran på 3 sider

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
ArmourGuard skal aldri behandles med noen midler annet enn såpe og vann når rengjøring er nødvendig. Fiberon terrassebord er
i utgangspunktet vedlikeholdsfrie, men vil likevel bli utsatt for påvirkning fra miljøet rundt, som sol, regn, forurensing, daglig bruk
osv. For å opprettholde det opprinnelige utseende må terrassebordene rengjøres etter behov.
Ved montering er det viktig å sørge for at mellomrommet mellom terrassebordene er 5mm, dette for at det ikke skal legge seg
rester etter organisk materialer som pollen, frø og bladrester som tetter mellomrommet og hindrer avrenning. Hvis det skulle tette
seg kan det fjernes ved å spyle det bort med en hageslange, eventuelt skrapes bort med en kittekniv, slikkepott eller annet
verktøy som ikke utsetter bordene for hakk, riper, oppflising e.l.
Ettersyn/kontroll
Mørke flekker kan dukke opp på grunn av fuktighet under matter, blomsterpotter og andre ting som dekker terrassebordene. Disse
forårsakes av syre i treverket. Flekkene vil forsvinne av seg selv over tid når området får stå utildekket. Bruk såpe og vann til å
fjerne flekkene.
Vedlikeholdsinstruks- og intervall
Avhengig av vær og bruk må terrassebordene rengjøres for skitt og smuss. For daglig renhold holder det med å feie bort støv og
blader med en feiekost. For fjerning av flekker og merker kan det være behov for å vaske. Benytt vanlig husholdningsvaskemiddel. For vanskelige flekker benyttes børste til å skrubbe. Det anbefales å skrubbe i bordets lengderetning.
Vær forsiktig ved bruk av høytrykkspyler. Trykket må være maks 1500 PSI og dysen må være minimum 30cm over bordene.
Olje og fettflekker bør fjernes umiddelbart.
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Hvis flekkene ikke lar seg fjerne med såpe og vann, kan det brukes midler som er beregnet for dette. Prøv først på et lite synlig
område om middelet lager merker på overflaten.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
>
30 år
Garanti og vilkår
25 års begrenset garanti. Vilkår finnes på hardstuff.no
Fuktbestandighet
Mørke flekker kan dukke opp på grunn av fuktighet under matter, blomsterpotter og andre ting som dekker terrassebordene. Disse
forårsakes av syre i treverket. Flekkene vil forsvinne av seg selv over tid når området får stå utildekket.
Renholdsvennlighet
Meget God
Øvrige opplysninger
MILJØ
-Ingen allergi fremkallende stoffer.
-Ingen tungmetaller.
-Avfall etter bearbeidelse kan brennes.
Les mer på: www.fritzoeengros.no
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Se under:
Fiberon kataloger, datablad og monteringsanvisninger

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 Larvik
33 13 64 00
engros@fritzoeengros.no
www.fritzoeengros.no
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