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1. Namnet på produkten och företaget
Produktbeteckning

Art Stavparkett, Ek

Användningsområde

Art Stavparkett består av massiva stavar för fallande eller
mönsterläggning. Produkten lämpar sig för såväl nybyggnation som
renovering och tillverkas i fem olika standardlängder som
tillsammans kan kombineras till flera mönster.

Företag

Aprobo AB
Fabriksgatan 15
280 10 Sösdala
Sverige
Telefonnummer: 0451-611 97
Hemsida: www.aprobo.com
E-post: info@aprobo.com

Nödnummer

112

2. Farliga egenskaper
Produkten är inte klassificerad som farlig i enlighet med förordning EG 1272/2008.
3. Sammansättning
Farliga ämnen: Inga
Andra ämnen: Ek
Emballage: Polyetenfolie
Material
Ek

Ämnen

Vikt (%)
100 %

CAS-nr
Övrigt, naturmaterial

4. Första hjälpen
Inga särskilda åtgärder krävs
5. Åtgärd vid brand
Lämpliga släckningsmedel:

Vatten, skum, pulver eller koldioxid (CO2)

6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp
Åtgärder vid läckage och spill:

Inga farorisker. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

7. Hantering och lagring
Lagring:

Parkettstaven skall förvaras oöppnade till dess läggning skall påbörjas. Vidare skall staven förvaras i
inomhusklimat med ca 20° C ± 2 ° C samt luftfuktighet på ca 45% ± 5%. Art Stavparkett ska acklimatiseras i öppnat emballage i det rum där produkten ska monteras i minst 48 timmar eller tills produktens temperatur motsvarar temperaturen i rummet, vilket kan vara längre än 48 timmar.

8. Personlig skyddsutrustning

Ingen särskild utrustning är nödvändig som personligt skydd vid arbete med produkten.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Massiv stavparkett
Träslag: Ek (europeisk)
Mönster: Staven levereras i 50 % högerstav och 50 % vänster-stav per paket
Sortering: Prime, Natur eller Rustik
Karaktär: Generellt sett en jämn ådring och färg samt helt fri från ytved. Enstaka mycket små kvistar kan
förekomma, men i liten omfattning.
Dimension: Stavens storlek är16x68x204, 272, 340, 408 eller 612 mm som standard
Utförande: Produkten har not och spont på fyra sidor. Staven tillverkas i både höger och vänster utförande
för att möjliggöra mönsterläggning.
Ytbehandling: Obehandlat
Torkning: Anpassade till Skandinaviska förhållande.
Applicering: I första hand limning med art parkettlim alternativt spikning
Emballage: Krymplastade buntar med buntband. ca 1m2/bunt (1.67m2/ bunt-612mm).
10. Stabilitet och reaktivitet
Ej aktuellt
11. Toxikologisk information
Ej aktuellt
12. Ekologisk information
Ej aktuellt
13. Avfallshantering
Företaget är anslutet i REPA.
14. Transportinformation
Produkten är inte klassificerad som farligt gods.
15. Gällande föreskrifter
Ingen klassificering eller märkning krävs.
16. Övrig information
Montering:
Produkten kan spikas eller limmas mot underlag med på marknaden förenliga lim produkter.
Då staven skall limmas mot underlaget rekommenderas tillhörande Art Parkettlim vilket är ett elastiskt
parkettlim (MS-Polymerlim) vilket inte innehåller lösningsmedel eller vatten.
Stavparketten skall slipas tidigast 2 dygn efter installation.
Vid spikning skall staven spikas mot spikbart underlag typ plywood eller likvärdigt. Varje stav skall spikas.
Valfri ytbehandling kan användas.
Varugaranti:
2 års varugaranti enligt AMA praxis

