05072018

Norbert Brakonier NBR, Luxemburg

KoskiDecor Melamine

Dekoratiivinen koivuvanerilevy läpinäkymättömällä melamiinikalvolla
KoskiDecor Melamine on
vahva, kestävä, dekoratiivinen
koivuvanerilevy, jossa on parannetut
ydinviilut. Levyn molemmat
puolet on pinnoitettu värillisellä
melamiinikalvolla, jotka parantavat
pinnan kestävyyttä. Pinnoite tarjoaa
korkean visuaalisen laadun sileällä
ja erinomaisilla pinnoilla, jotka ovat
heti käyttövalmiita.
Kalvon lujuus tekee KoskiDecor
Melaminesta ihanteellisen
materiaalin huonekalu- ja
puusepänteollisuuteen.

SAFETY OF TOYS

Edut
Korkealaatuinen, vahva ja kestävä
paneeli, joka on päällystetty
kovalla läpikuultamattomalla
melamiinikalvolla
Aidot ja tyylikkäät vanerireunat,
saatavana vaalea ja tumma
liimaversio

SAFETY OF FOOD

ACOUSTIC

Soveltuu käytettäväksi
lasten huonekaluihin ja leluihin
Ympäristöystävällinen tuote,
hajusteeton ja mauton
Helppo työstää perinteisillä
puuntyöstökoneilla

EASY MACHINING

LOW EMISSION

Kestävä ja sileä pinta, helppo
puhdistaa

INDOOR USE

Tekniset tiedot − KoskiDecor Melamine
Perusvaneri

Koskisen suomalainen koivuvaneri korkealaatuisilla viiluilla

Tiheys

Koivu n. 700 kg/m3

Paksuudet

12–21 mm, muut paksuudet pyynnöstä.

Levykoot

1220 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm, muut koot pyynnöstä.

Liimaus

Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3.
Formaldehydin osalta liimaus täyttää E1- luokan vaatimukset
EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
Päällystetty kestävällä läpikuultamattomalla melamiinikalvolla.
Standardi värit: valkoinen, vaaleanharmaa ja tummanharmaa

Pinnoite
Melamiinipinnoite kestää: säätä, kosteutta, UV-valoja ja yleisiä
kemikaaleja.
Työstöt

Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti,
viiste ja huullos sopimuksen mukaan.

Muut tekniset tiedot

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät
Koskisen suoritustasoilmoituksesta (DoP).
Suoritustasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

Lisätiedot
Ympäristö
Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on
valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävää kehitystä tukevien säädösten mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa
metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia,
ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän
kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöä arvostavan kestävän kehityksen mukaisen raaka-aineen.
Lisätiedot
Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin,
syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.
Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen
tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen
tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.
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