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1. PRODUKTBESKRIVELSE 
Mjøspanel ubehandlet vegg – er en profilert MDF interiørplate. Denne skal males for å 
være beskyttet mot uønsket fukt/vannsøl. 
Finnes i følgende dimensjoner: 2390x620x10  2740x620x10   og 305x620x10. 
Veggpanelet sammenføyes med not & fjær på langsidene. Platene kan monteres på 
eksisterende vegg eller rett på stender. Les vår monteringsanvisning før montering. 

 

NOBB varenummer: 

Dimensjon: 

Farge: 

Overflatebehandling: 

Øvrige opplysninger: 
  

 
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 
Ved rengjøring må en ta hensyn til valgte overflatebehandling. Uansett aldri mye vann, steamrens eller skurepulver. Lett fuktet 
klut med mildt vaskemiddel på malt overflate.  

Ettersyn/kontroll 
Ubehandlet vegg må overflatebehandles. Slagmerker/sår/borrehull i overflaten – må tettes. Det finnes akryl masse, dekkstift og 
flekkmaling til dette formålet.  Vær oppmerksom på at produktet ikke må utsettes for direkte vannsøl eller fukt. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling.  
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 
> Ved riktig overflatebehandling – nærmest ubegrenset levetid. 
Garanti og vilkår 
Platene må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi vegg med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med 
plateverdien. Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Mjøspanel tar ikke fukt relaterte reklamasjoner. 
Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser. 
 
Fuktbestandighet 
Produktet skal kun monteres i tørre rom med jevn temperatur. Under transport og lagring er det svært viktig at produktet beskyttes 
mot fuktighet. Det er viktig at produktet akklimatiseres i romtemperatur før montering. En riktig overflatebehandling vil forhindre 
fukt/vannskader. 
 
Renholdsvennlighet 
God, når veggen er overflatebehandlet. 
Øvrige opplysninger 
Mjøspanel Ubehandlet Vegg – er et ”uferdig” produkt – for den som ønsker å male selv. 
 
Ved maling av ubehandlet vegg, anbefales akrylbasert grunning og et valgfritt toppstrøk. Mellom pussing og flere topp strøk gir en 
”eksklusive” overflate. 
 
 
Mjøspanel Vegg tilfredsstiller kravet i: NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) – i avsnittet som omhandler 
”boards for use in dry conditions”. 
 
Brannklasse: NS-EN 13501  1D-s2,d0 
 
Avfallstype: overflatebehandlet trevirke. 
Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse 
Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600 ……. 
 
Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt. 
 
Monteringsanvisning, Salgs & leveringsbetingelser – samt annen nytting informasjon finnes på: www.mjospanel.no 

 
4. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Mjøspanel Kraby as 
Postadresse Industriveien 26 
Postnr. og poststed 2850 LENA 
Telefon 61 16 86 65 
E-post post@mjospanel.no 
Internett www. mjospanel.no 
 


