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Økt biologisk holdbarhet ved hjelp av behandling med trebeskyttelse

Perfekt for utendørs bruk

Lav vekt

Dimensjons stabil

Lett å installere

SLITESTERK OG 
HARDFØR POPPEL 
KRYSSFINER



MONTERING/BRUKSOMRÅDER
Perfekt for utendørs montering: sandwichelementer, 
enkel sprinkel konstruksjon, reklameplakater, 
informasjonsskilt, fasader, takstøtter, avsatser, 
hagearbeid, parker, rekreasjonsområder, gatemøbler, etc.

Ideell for utendørs byggeprosjekter som fasader, 
takstøtter, gesimser eller dører. Også i utendørselementer 
som skur, hagemøbler, skilt, gjør-det-selv-prosjekter og 
båtutstyr.

Formater mm 2500x1220, 3100x1530

Tykkelser mm 10 12 15 18 22 25 30

Antall lag 5 7 7 9 9 11 13

Verdier Standard

Densitet (Kg/m3) 440-500 EN 323

Elastisitetsmodul (N/mm2) 3400-5500 EN 310

Skrufasthet (kgf) 135 EN 320

Fuktighetsinnhold (%) 6-14 EN 322

FORMATER

TEKNISKE FUNKSJONER

ROBUST OG HARDFØR  POPPEL KRYSSFINER

PRODUKTBESKRIVELSE
Kryssfiner med eksepsjonelt gode holdbare egenskaper
på grunn av en innovativ behandling lag på lag gjennom
hele platen. Sopp- og insektbestandig, selv under de 
mest ugunstige værforholdene.
Platene har kjerne og ytterlag av poppel fra kontrollerte 
og bærekraftige europeiske plantasjer. Lav vekt, fin
overflatekvalitet, lett å bearbeide og lett å transportere.

Lim Type: Klasse III (eksteriør) UNE 314-2

Emisjon: E1, ULEF

Kvalitet: BB/BB

Formater kan endres uten varsel. Kontakt din lokale salgsrepresentant 
for å sjekke tilgjengeligheten i ditt område.

Tre er et naturlig materiale og som sådan unikt i utseende, og har som oftest naturlig forekommende variasjoner i farge, tekstur og 
fibermønster. De fotografiske reproduksjonene som brukes gir ganske enkelt ett eksempel på produktets utseende og er kanskje 
ikke representative for hele spekteret av farger, tekstur og fibervariasjoner. Dataene som er gitt i denne produktspesifikasjonen 
skal brukes utelukkende som en veiledning og har ingen kontraktmessig verdi. Det er erververens ansvar å avgjøre om produktet er 
egnet for den påkrevde bruken, for å sikre at både sted og bruksformål er passende og i samsvar med produsentens krav og anbe-
falinger, og er i tråd med gjeldende regelverk. Kanter må forsegles grundig for å sikre god forsegling av platene når de brukes i
utvendige installasjoner.

Duraply BB/BB: 
15x2500x1220  NOBBNR: 60002155
18x2500x1220 NOBBNR. 60047719
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ROBUST OG HARDFØR  POPPEL KRYSSFINER

ULTRA-HOLDBAR KRYSSFINER FOR UTENDØRS BRUK

Ultra-holdbar kryssfiner for utendørs bruk modifisert med en
innovativ behandling som gjør platene eksepsjonelt holdbare, selv
etter sliping eller bearbeiding.
Immun mot sopp- og xylophage insektangrep, selv utendørs og uten
delaminering, med 15 års garanti. (+ info duraply.one)
Tilgjengelig med dekorative / finish med eksepsjonell
skjønnhet og motstand mot støt og riper.

Eksepsjonell overflatekvalitet, stabilitet, letthet og enkel bearbeiding, takket være treverket fra bærekraftig 
forvaltede, hurtigvoksende europeiske plantasjer.
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Damvegen 31
2435 Braskereidfoss, Norway
Tlf.: 38 13 71 00 

www.forestia.no
E-mail: forestia.kundesenter@byggma.no


