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LAUTEEN ETULAUTA
42x88x2100
Saunasuojattu Harmaa
Tuotetiedot:
Mitat
Terveoksaisesta kuusiraaka-aineesta valmistettu asennusvalmis lauteen etulauta, joka on
ympärikäsitelty teollisella suojalla.
Ympärikäsittelyn ansiosta lauteen etulauta
kestää hyvin kuumuutta ja kosteutta, sekä
vähentää päätyhalkeamien syntymistä. Pintakäsittelyaine ei kuumene, tuote on turvallinen
käyttää.

42 x 88 x 2100

Pintakäsittely Saunasuojattu

Värisävy

Saunasuojattu Harmaa 3437

Puulaji

Kuusi

EAN

6417153009097

Kpl/pkt

2 kpl / pkt

Asennusohjeet:
Asenna laudat välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen kiertymisen estämiseksi. Asennussuunta sydänpuu ylöspäin.
Käsittele laudan sahauspäät saunasuojalla veden imeytymisen sekä päätyhalkeamien estämiseksi. Mikäli
saunasuojaa menee lauteen istumapuolelle, pyyhi ylimääräinen aine välittömästi pois. Pyyhi huolellisesti
ylimääräinen saunasuoja pois myös korjattuasi kolhuja tai naarmuja.
Normaali huuhtelu saunomisen jälkeen riittää – pesuun ei saa käyttää valkaisuaineita sisältäviä aineita.
Tarkasta ennen asennusta, että tuote vastaa tilaamaasi laatua. Tuote- tai muihin virheisiin voidaan vedota
vain ennen asentamista.
Laudepuun mahdollinen kiertyminen syiden mukaisesti ei ole tuotevirhe, se on puun ominaisuus.
Värien sävyero mahdollinen tuotantoerien välillä.
Pakkausmateriaali: kierrätyskelpoinen PE-kalvo.
Pintakäsittelyaine: teollinen suoja-aine.
Sahauspäiden käsittelyyn valmiiksi sävytetty saunasuoja, saatavilla jälleenmyyjiltämme.
Yksityiskohtaiset asennusohjeet saat myyjältäsi! Varmista aina ammattilaiselta oman tilasi rakennevaatimukset.
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Valmistaja

Arvolista Oy, Kytöahonkuja 8, 46800 Myllykoski, y-tunnus 0981467-6

Puun alkuperä

PEFC-sertifioitua puuta, sertifikaatin numero 141268-2013-AE-FIN-FINAS. Sertifikaatti ladattavissa:
https://www.arvolista.fi/sertifiointi-arvolista-oy/

Sormijatkos

Käytetty liima on Kiilto Oy:n D4-luokan PVAC-liimaa, tiedot ladattavissa osoitteessa:
https://www.kiilto.fi/fi/tuotteet/#/teollisuus/ikkuna-ja-ulko-oviteollisuus

Pintakäsittely

Tuotteet pintakäsitellään (2-3 kertaa tuotteesta riippuen) teolliseen pintakäsittelyyn soveltuvilla, EU-direktiivit täyttävillä aineilla. Pintakäsittelyaineiden pitoisuudet on ilmoitettu tuotantoon tulevan aineen pitoisuutena ainetoimittajan käyttöturvallisuustiedotteen (saatavilla
pyynnöstä) mukaan:
Primer
Saunatuotteet
Pohjamaali
Pintamaali
Pintalakka
Petsit
Valkolakka
Valkovaha

51 g/l
13 – 103 g/l
519 g/l
55 g/l
41 g/l
41 g/l
alle 100 g/l
32 g/l

Valmiin tuotteen pinnalla ainepitoisuus on n. 1/1000 per metri yo. arvoista.
Tutkimuksissa puun omat VOC-yhdisteet on todettu haitalliseksi bakteereille, ei ihmisille.
(Vainio-Kaila, Tiina: Antibacterial properties of Scots pine and Norway spruce, 2017).
Puun oma VOC-pitoisuus eli sille tyypillisen tuoksun synnyttävä alkoholien, aldehydien ja
terpeenien yhdistelmä voi silti aiheuttaa joillekin tuoksuherkille henkilöille oireita.
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