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Produktdatablad

RAW Vindskivor- färdigmålade

PRODUKTBESKRIVNING
Tillverkad av tätvuxen Svensk gran från norra
Sverige för att säkerställa bästa möjliga
hållbarhet och utseende.
Vindskivorna tas fram i 2 längder för att täcka i
princip alla behov oavsett taktyp
Båda kortsidorna, framsidan och båda
Kantsidorna målade tre gånger (grundmålning
med 60 my oljealkyd, mellanstruken och
slutstruken med 45 my vardera av akrylat) för
minimal installationstid, maximal hållbarhet och
bästa utseende. Baksidan grundmålas för bättre
väderskydd i samband med montaget.
Formstabila tack vare fingerskarv.
16 % fuktkvot viket ger en formstabil produkt

PRODUKTEGENSKAPER
Vindskivorna är fabriksmålade på samtliga 6
sidor för maximal livslängd och minimalt
underhållkets Sorteringsklass är av G4-1 till G4-2
enlig SS EN-1611

MONTAGE
Se vår separata monteringsanvisning som finns
vid produkten via www.beijerbygg.se Hela
montaget sker i samma moment. Inget behov av
andra yrkeskategorier. Inget behov av att
återkomma till arbetsplatsen vid flera tillfällen,
Tid för byggställning reduceras Ändsnitt,
spikskalla och ev. skador på virket skall i
samband med montaget i tjänligt väder målas
med grundfärg och 2 ggr slutstrykning. (Silicon
eller andra fogmassor eller tätmassor är normalt
inte UV-stabila och får ej användas)
Spikas med Varmförzinkad Trådspik i dim. 75x2,8
alternativt 100x3,4 beroende på behov.
Spikskallen skall spikas i nivå med ytan på
vindskivan. Om spiken tränger djupare in i virket
ökar risken för röta och minskad hållbarhet.
Spikning med maskin avrådes.
Montering kan ske även i dåligt väder som regn
och snö.Montering skall ske enligt gällande regler
i HUS AMA

TESTER & GARANTIER
FSC-certifierade produkt virket borgar för god
skogsvård och höga etiska värden Vi lämnar 10
års funktionsgarantigaranti, (ett regelverk gäller
för både montage och underhåll)

PRODUKTEGENSKAPER
RAW Vindskivor

Art, 832402814560 28X145 FÄRDIGMÅL 6,0M
Art, 832402814580 28X145 FÄRDIGMÅL 8,0M
Art,832402817060 28X170 FÄRDIGMÅL 6,0M
Art,832402817080 28X170 FÄRDIGMÅL 8,0M
Art,832402819560 28X195 FÄRDIGMÅL 6,0M
Art,832402819580 28X195 FÄRDIGMÅL 8,0M
Garanti 10års produktgaranti
Förp I bunt om två vindskivor
Fuktkvot 16%
Sorteringsklasser G4-1 till G4-2 enlig SS EN-1611
Spikas med Trådspik i dim. 75x2,8 alternativt
100x3,4


