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FDV dokumentasjon 

Kunde/prosjektnavn: Vindu Entreprenøren AS / Svenengen BRL 

Ordrenr./leveringsdato:  leveres fra u. 40 – 2021 + 2022 

Innhold leveranse/-r:  Furu limtre utforing 18x270-300 mm inkl. ca 35mm fjær, 

kappet og tilpasset 3 sider,. Furu utforing 18x300mm inkl. 35mm fjær, 

rettkappet med kostemalte ender til bruk som bl.brett. Furu gerikt 12x105mm, 

slett, ferdig gjæret. 

Materialspesifikasjon: 

Furu med normalt fuktighetsnivå på 10-12%. Ferdigmalt med vannbasert maling. Produsert 

etter kvalitetskrav angitt i NS3180 og produktkrav angitt i NS3187. Furu malt i mørke farge 

og NCS s 0500-N (eller lysere), gir høy sannsynlighet for overflatemerker og synlig 

trestruktur. – dette er ikke reklamasjonsgrunn. Furu utforinger og gerikter er fingerskjøtt av 

kvistfritt materiale og laminert, og er således garantert mot kvistgjennomslag og kvistgulning. 

Men råmaterialet er ikke homogent og variasjoner i produktet vil derfor naturlig finne sted. 

Ved gjæring av gerikter, tas forbehold om krymp i gjæring. 

NB- Se vedlegg for kjøreregler for reklamasjonsgrunn furu. 

Vedlikeholdsanvisning: 

Furu: Malte produkter montert på våtrom/bad (eller eventuelt andre rom med dårlig 

ventilasjon) bør fuges med overmalbar akryl og matteres før det males over med anerkjent 

maling til formålet. Utforinger limes i hjørner, og åpne sår/ endeved skal forsegles med 

sparkel, lim eller fugemasse. Dette også ved sprekkdannelser som måtte oppstå senere. 

Det er også viktig å huske at vannbasert maling ikke er ferdig herdet før etter ca. 4 uker, og 

det er viktig å være ekstra forsiktig med skarpe gjenstander og fuktighet den første tiden. 

Ved maling skal flater vaskes og mattslipes med fint sandpapir. Sprekker og åpninger 

fuges/sparkles og overmales med maling av anerkjent fabrikat beregnet for bruk av det malte 

produktet. Se forøvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddelet du skal 

benytte for råd og instruks. 

Listverk rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med 

godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. 

Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler 

som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.  

 

Avfallshåndtering: 

Materialene forbrennes i forbrenningsovn eller innleveres til godkjent avfallsdeponi. 
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