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Om Keflitex
Keflitex Sporplade B/C Deco med 4” spor
Egenskaber:

Let, lys krydsfiner til dør- og facadebeklæding med mere.

Træsort:

Radiata Pine, Pinus radiata

Oprindelse:

Chile

Kvalitet:

B: I princippet fejlfri front.
C: Få fejl/repartioner kan forekomme på bagsiden.

Mærkning:

CE mærket, EN 13986. Dette produkt er FSC ® certificeret.
Ikke godkendt til bærende konstruktioner.

Format:

2440 x 1220 mm

Konstruktion:

Skrællet finer

Limtype:

WBP-lim

Tykkelser:

9 mm

12 mm

Antal finerlag:

3

5

Stk. bdt.

108

Anvendelse:

Facade, beklædningsplade, porte med mere.

Densitet:

Vægt: Mindst 500 kg/m3.

80

9 mm

12 mm

Oplysningerne på dette produktblad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer i Keflico’s sortiment.
Dette produkt er PEFC™ certificeret.
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Montering
Om produktet

Montering af vægpladen

Keflitex sporplade B/C kan anvendes til mange forskellige
dekorative formål. Denne type krydsfiner er velegnet til
udendørs brug og særligt som vægoverflade, hvor overfladeklasse D-s2,d2 er godkendt (i henhold til kravene for
ydervægge i Bygningsreglementet 2008).

SELEX beklædningsplade opsættes på højkant med lodrette
spor.

Keflitex sporplade B/C skal ved udendørs brug altid overfladebehandles med maling eller et andet dokumenteret
træbeskyttelsesmiddel.
Alle synlige flader og kanter skal dækkes og øverst skal
pladen forsynes med en vandnæse.
Denne type krydsfiner forhandles i 9 og 12 mm med
spordybder på henholdsvis 1,5 og 4 mm.

På grund af sporene har pladen en forringet styrke i forhold
til ikke-profilerede plader, hvorfor der bør være tværgående
understøtninger med en afstand på max 600 mm (CC)
Til fastgørelse bør der anvendes rustfri søm eller skruer med
en indbyrdes afstand på højst 150 mm langs alle kanter og
højst 300 mm i alle mellemunderstøtninger.
Alle pladekanter skal understøttes og de bør opsættes med
3 mm fuge af hensyn til fugtudvidelser.
Sømlængden afhænger af ventilationshulrummets størrelse
og af tykkelsen på det vindtætte underlag. Firkantsøm
skal nå mindst 30 mm og kamsøm mindst 20 mm ind i
understøtningen.
Det vindtætte underlag skal være godkendt til brandklasse
A2-s1,d0. Tykkelsen skal være mindst 6 mm, og det skal have
en densitet på minimum 870 kg/m3.
Hulrummet skal være ventileret med mindst 10 mm og højest
25 mm mellem det vindtætte underlag og pladen.
Detaljeret vejledning inklusiv tegning findes i Træinformation,
TRÆ 32 og TRÆ 38 (www.traeinfo.dk).

FSC®-C019698 | PEFC/09-44-02
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Kontakt os

Lars Johansen, Sales and
Product Manager, Panels
Mail: ldj@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6271

Sten R. Andersen
Account Manager
Mail: sa@keflico.com
Tlf.: +45 2557 4070

Marianne N. Pedersen
Account Manager
Mail: mnp@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6272

Morten Mehlsen
Product Manager, Panels
Mail: mom@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6239

Dorthe Holmstrøm
Sales Specialist, Panels
Mail: dh@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6244

Sebastian S. Schytte
Sales Trainee, Panels
Mail: ses@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6236

Mette D. Larsen
Sales Specialist, Panels
Mail: ldj@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6271

Finn Lunø
Account Manager
Mail: fl@keflico.com
Tlf.: +45 4026 3544

Sylwia Gonciarz
Purchasing Assistant
Mail: sg@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6276

Tossede med træ siden 1953
Kævlen i Keflico´s logo symboliserer
selve kernen i vores forretning: TRÆ.
Ligesom vores kunder og samarbejdspartnere, nærer vi en helt særlig passion for
træ. Faktisk er vi helt tossede med det.
Siden 1953 og frem til i dag har vi hos
Keflico A/S rådgivet omkring og leveret
træprodukter til alverdens forskellige
forhandlere, virksomheder og projekter se mange af disse på vores hjemmeside
under “Referencer”.
Keflico forhandler mere end 50 forskellige
træsorter og et mindst lige så omfattende
sortiment af træbaserede pladeprodukter
samt tilbehør. Suppleret med vores kompetente rådgivning udmærker vi os således
som din førende forhandler. Vi er dine
specialister i kvalitets trævarer med landsdækkende levering flere gange ugentligt fra
vores 14.000 m2 lager.
Vores kunder, samarbejdspartnere og
medarbejdere er det vigtigste, vi har.

I er derfor omdrejningspunktet for vores
tre primære værdier:
Kvalitet, Kompetence og Miljø.
Vi tilstræber kvalitet i alt, hvad vi er og
gør; kvalitetsprodukter, solid rådgivning,
højt serviceniveau og hurtig levering.
Vi leverer meget mere end blot et produkt til
jeres virksomhed. Keflicos specialister giver
jer samtidig mange års produktkendskab og
kompetent rådgivning på et højt niveau.
Størstedelen af vores produkter består af
træ, naturens materiale. Vi føler derfor
et naturligt medansvar for at værne om
miljøet. Derfor er en stor del af vores
produkter certificerede. Læs desuden mere
herom i vores bæredygtige indkøbspolitik.
Kontakt os for mere information omkring
vores produkter og priser. Du kan også
hente inspiration i denne brochure eller på
vores hjemmeside: www.keflico.com. Her
finder du også vores nye terrasseberegner.

Keflico A/S

Støvring

Odense

Glostrup

Besøg www.keflico.com og

info@keflico.com

Juelstrupparken 24

Bjerggårds Allé 2

Naverland 1C, 1. sal

se vores brede sortiment af

www.keflico.com

DK-9530 Støvring

DK-5240 Odense NØ

DK-2600 Glostrup

træ- og pladeprodukter.

+45 9813 3544

