
WISA-SpruceWR er en

vannavvisende kryssfiner med

lav vekt for bruk i konstruksjoner

og andre bygningsinstallasjoner.

Det trebaserte vannavvisende

belegget beskytter platen mot fuktig

vær og forbedrer effektiviteten

på byggeplassen. Det trebaserte

middelet skaper en barriere som

reduserer mengden av fuktighet

som trenger inn i konstruksjonen.

Samtidig muliggjør overflaten at

platen kan puste og tørke fritt. 

WISA®-SpruceWR

Bindemiddel
Værbestandig lim i henhold til EN 314-2/klasse 3 utvendig. WISA-SpruceWR oppfyller kravene i 

EN 13986 E1 lav formaldehyd utslippsklasse. På forespørsel i henhold til TSCA Title VI / CARB 

Phase II / JAS Four Stars. 

Overflate
Ytterfiner i kvalitet II og III (i samsvar med standard EN 635-3).

I tillegg tilbys kvalitet G (forbedret kvalitet II). 

Bearbeiding
Fresing av kanter er tilgjengelig på forespørsel. 

Tykkelser og vekter

Nominell tykkelse 
(mm)

Antall lag Tykkelse
(mm)

Vekt (kg/m²) abt 

Tykke lag Minimum Maksimum Tykke lag

12 5 11.5 12.5 5.7

15 5 14.3 15.3 7.0

18  7 17.1 18.1 8.1

21 7 20.0 20.9 9.4

Størrelser og tykkelser koblet til fuktinnhold 8 - 12 %.
Tykkelser og toleranser oppfyller EN 315-kravene.
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Plate formater
Standard formater

2400/2440/2500 x 1200/1220/1250 mm 

Not og fjær 2400/2440 x 600/1200 mm

Andre størrelser på forespørsel. 

Lengde/bredde toleranser < 1000 mm   ±1 mm

  1000 - 2000 mm   ±2 mm

  > 2000  mm   ±3 mm

Diagonal toleranse   ±1 mm / 1000 mm

Styrkeverdier og tekniske egenskaper

WISA-SpruceWR er CE merket i henhold til AVCP System 2+ for bruk som bærende konstruksjon.

For mer informasjon om alle tekniske verdier kan du se på produktspesifikk DoP UPM001CPR 

(ytelseserklæring) www.wisaplywood.com/dop.

WISA-SpruceWR har SINTEF Teknisk Godkjenning (TG2324)

Instruksjoner for lagring
Paneler skal oppbevares liggende flatt under tak på et tørt sted.

Monterings anvisninger 
Platene kan endre størrelse på grunn av svingninger i luftfuktigheten. Ved montering skal det

derfor være 1mm/m ekspansjonsfuge mellom platene. Hvis du vil ha mer informasjon om

montering kan du se Guide to Good Practice på www.wisaplywood.com. 

Ytterligere informasjon 
Tre er et levende materiale, hver plate er unik. Derfor kan et bilde eller en håndprøve

nødvendigvis ikke harmonisere med alle platene når det gjelder farger, nyanser, struktur, kvist etc.

For ytterligere informasjon om montering, vedlikehold, avfallshåndtering, miljøspørsmål etc.

vennligst sjekk www.wisaplywood.com eller kontakt din leverandør eller UPM. 

UPM sin praksis er under kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel eller forpliktelse. 05
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