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PRODUKTBESKRIVELSE 

Kryssfiner av europeisk poppel tre. Europeisk poppel er et hurtigvoksende løvtre, og fargen er hvit med noe striper av årringer. 

Densiteten på poppel kryssfiner er ca. 440 - 500 kg/m3. Platene er behandlet tvers igjennom i alle lag, og er limt med et klasse III 

(eksteriør) lim i henhold til EN 636. Utslippsklasse E1 i henhold til EN 13986. Platen har ytterfiner som tilsvarer kvalitet BB/BB. Ultra-

holdbar kryssfiner for utendørs bruk modifisert med en innovativ behandling som gjør platene eksepsjonelt holdbare, selv etter sliping, 

kapping eller annen bearbeiding.  

EGENSKAPER 

Platene egner seg best til utendørs bruk. Duraply kryssfiner er laget av sterk, hurtigvoksende poppel fra bærekraftige plantasjer i Syd-

Europa. Kryssfineren har en lys brun/beige farge, ren og ensartet overflate med lite sprekker. Dette gir en fin plate med god 

malingskvalitet. Immun mot sopp- og xylofage insektangrep, og ingen delaminering selv utendørs. 15 års produktgaranti. Ideell for 

utendørs byggeprosjekter som fasader, takstøtter, gesimser eller dører. Også i utendørselementer som skur, hagemøbler, skilt, gjør-

det-selv-prosjekter og båtutstyr. 

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD  

Minimalt vedlikehold. Platekantene må forsegles nøye for å sikre god forsegling av platene når de brukes utendørs. Dette bør gjøres 

før montering, eller umiddelbart etter montering. For øvrig kan platene males, beises, lakkeres osv., men det er ikke påkrevd med 

tanke på beskyttelse. Duraply kryssfiner er laget for å tåle vær og vind selv uten noen form for overflate behandling.  

Dersom du ønsker å male produktet kan du lese mer om dette på vår hjemmeside:  

MILJØPÅVIRKNING             

Platene har ingen målbar effekt på miljø.  

HENVISNINGER  

Byggdetaljer 571.049  

NO_Duraply_commercial_datasheet  

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL  

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.  

TEKNISK SERVICE:  
Importør: Forestia AS  
Org.nr: 981 393 961, Adresse:  
Damvegen 31, 2435 Braskereidfoss 

Telefon: 38 13 71 00 - epost: forestia.kundesenter@byggma.no - web: forestia.no - Forestia 
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