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MONTERINGSANVISNING 
 

Filmbelagt Landbruksfiner – Produktgruppe 3030 

 
1 Leverandør 

Fritzøe Engros AS Telefon: + 47 33 13 64 00 E-post: engros@fritzoeengros.no 
Postboks 2055 Telefaks: + 47 33 13 64 98 Web: www.fritzoeengros.no 
3255 LARVIK 

 
2 Produktnavn 

Filmbelagt landbruksfiner  
 

3 Produktbeskrivelse 
Filmbelagt kryssfiner av Russisk bjørk eller Finsk gran som begge er limt med WBP-lim som gjør at platene kan 
benyttes under forhold der den relative luftfuktigheten overskrider 85% i noen få uker pr. år (klimaklasse 2). 
Platene er også kantforseglet. Plate kan brukes for eksempel i tak, vegger, leskur og emballasje. Det er enkelt å 
rengjøre, og passer godt for eksempel til innvendig bekledning av fjøs. 
 

4 Dimensjoner 
• Standard platetykkelse er 9 og 12mm 
• Standard plateformat er 1200X2400 Andre lengder og bredder kan spesialbestilles. 
• Platene leveres med skarp kant. 

 
5 Lagring og klimatisering 

Platene skal lagres tørt og med fuktsikring mot fukt fra underlag. Platene må klimatiseres før montering og ved 
akklimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt. Platene lagres med strø 
mellom platene slik at alle plater blir klimatisert. Plater skal klimatiseres i min 1 uke før montering. 
 

6 Montering 
Vegg- og himling. 
Platene monteres på stendere, lekter eller underpaneler. Platene skrus/spikres åpent med syrefaste festemidler. 
Legden på spiker/skruer skal være minst 2 ganger platens tykkelse. Minste tykkelsen på festemidlet er 0,16 
ganger platens tykkelse. Skruehode bør være plant med plateflaten. Platene skal ha en avstand på 1-3mm 
mellom hver plate, både kort og langsiden. Mellomrommet fuges med fugemasse ment for våtrom   
 

7 Behandling 
Overflaten til belegget er litt strukturert for å forbedre slitasje- og ripemotstand. Belegget er elastisk, solid og 
sprekker ikke så lett. Det er også fukt og UV-resistent, og gir en hygienisk overflate Overflaten er enkel å 
rengjøre med vann og vanlige rengjøringsmidler. Sterke syrer, alkalier og aceton kan forårsake visuelle 
endringer på overflaten. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd og sprekker på filmen må 
denne forsegles med egnet maling.  
 

8 HMS 
Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales 
bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides. 
 

mailto:engros@fritzoeengros.no
http://www.fritzoeengros.no/
http://www.fritzoeengros.no

