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1. PRODUKTBESKRIVELSE

Hunton Limtre består av standard limtre i gran, med
CE-godkjenning nr 0672-CPR-0326. Hunton Limtre
er i styrkeklasse GL30c mens smalt limtre er i
styrkeklasse GL28cs.
Trelast av gran er maskinelt sortert i styrkeklasse
T22 og T15.
Hunton Limtre leveres med bredde 90mm – 200mm,
høyde 100mm – 630mm og maks lengde er 13m.
Smalt limtre leveres med bredde 48mm og høyde
200mm – 400mm.
For fingerskjøt brukes limtype MUF Type 1 FJ 90 S.
For liming av lameller brukes limtype MUF Type 1
GP 90 S.
Limfugens motstand mot delaminering er
dokumentert etter NS-EN 14080-2013 metode B.
Naturlig bestandighet mot nedbrytning: 4
Formaldehydklasse: E1
Brannklasse: D-s2, d0
NOBB varenummer:
Dimensjon:
Farge:
Overflatebehandling:

Se produktbeskrivelse
Lys
Ingen

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Behandles som treverk generelt.

Ettersyn/kontroll

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall

For innvendig anbefales det å unngå og utsette produktet for høy fuktighet etterfulgt av hurtig uttørking.
For utvendig kan produktet behandles som utvendig treverk generelt, med for eksempel beis eller maling.

Side 1 av 2
© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av

FDV-DOKUMENTASJON
juni 2016
Konstruksjon

Hunton Fiber AS

Hunton Limtre™
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.
Garanti og vilkår
Fuktbestandighet

Tåler noe fukt ved mulighet for uttørking i etterkant.
Renholdsvennlighet

Øvrige opplysninger

Hunton Limtre lagres plant, og bør være tørt ved montering. Bør heller ikke stå ubeskyttet over lengre tid ved
regnvær. Bearbeides som treverk generelt. Ved bearbeiding koble støvsuger til sag e.l, eller bruk godkjent
vernemaske med partikkelfilter P2.
Produktet skal sorteres som treverk på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det
kan energigjenvinnes. For andre opplysninger besøk vår nettside.

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Niels Ødegaards gt. 8
2810 Gjøvik

61 13 47 00
kundesenter@hunton.no
www.hunton.no
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