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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Heltre listverk av bartre produseres av trevirke f ra f uru eller eik. Produktkrav, de vanligste prof iler og
dimensjoner er beskrevet i NS 3187. Listverk kan leveres behandlet f ra f abrikk med vannbasert
overf latebehandling i f orm av lakk, beis eller maling.

2. ARBEIDSMILJØ
Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling
etc.
Det er ikke nødvendig med særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller
allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.
Relevante S-setninger
- Ingen
Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser
- Ikke relevant
Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner
524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
https://radem.no/dok/publikasjoner/AT-524%20-%201993%20PVU.pdf
534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
https://radem.no/dok/publikasjoner/AT-534%20-%202006%20Byggherref orskrif ten.pdf
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Ingen spesielle f aremomenter ved no rmal bruk/installasjon. Ved høy luf tf uktighet over lengre tid kan
muggsopper utvikles

3. INNEMILJØ
Produktet inneholder f lyktige organiske f orbindelser som enkelte, overf ølsomme personer kan reagere
på. Dette gjelder spesielt f uru.
Anbefalt utluftingstid/utbakingstid
Foreligger ikke
Emisjon
Partikler eller f ibre:
Gasser

4. MILJØDEKLARASJONE R OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT
Miljødeklarasjon, miljømerking
Det f oreligger ingen miljømerking f or dette produktet.
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Hvis produktet utsettes f or et klima med høy f uktighet slik at tref uktigheten overstiger 20 % over lang
tid kan det utvikles muggsopp på overf laten. Misf arging (of te grå f lekker eller sorte prikker) indikerer
dette.
Karakterer i henhold til ECOproduct
Inneklima:
Helse- og miljøf arlige stof fer: Ressursbruk:
Drivhusef f ekt:

(nivå 1)
-

5. MILJØPÅVIRKNING
Ressursutnyttelse
Produktet består av f ornybare ressurser. Overf latebehandlingen gjøres med vannbasert maling/la kk
og har ingen miljømessige skadevirkninger på f erdig produkt.

6. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING
Trevirke eik
Lim CE-godkjent iht EN14080 ref . godkjenning Norsk Treteknisk Institutt av 12.11.2015
Trevirke annet
Produktet består av rent trevirke som kan være overf latebehandlet

7. AVFALLSBEHANDLING
Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431
Avf allstype: Overf latebehandlet trevirke.
Avf allshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg
Kode f or avf allsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _
(De siste sif rene er knyttet til kommunen som håndterer avf allet.)
Øvrige opplysninger
Det er ikke knyttet miljøavgif ter til produktet
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Adresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internettadresse

K. Kværner Industri AS
NO 920031617 MVA
Trondheimsvegen 79, Postboks 224
2040 Kløf ta
63 93 48 50
post@kkvaerner.no
www.kkvaerner.no
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