WISA® -Twin
WISA-Twin er en

Pladens konstruktion

letvægtskonstruktionsplade med

Krydsfiner lavet med forsidefiner af birk og indvendig finer af gran.

yderfiner af birk og indlæg

Limning

af gran. Birkefineren giver en

Vejrbestandig limning i henhold til EN 314-2/klasse 3 Exterior.

jævn, glat og lys overflade,

WISA-Twin opfylder E1 kravet til formaldehyd (EN 13986).

mens de indvendige granfinerer

På anmodning kan leverancer være produceret ift. CARB Phase II / JAS Four Stars.

bidrager til, at pladen har en
lav vægt. Dette er de primære
egenskaber, der gør WISATwin til en konstruktionsplade,

Overflade
Langs-fineret, pudset birk med en glat overflade i en lys farve.
Forside: kvalitet BB
Bagside: kvalitet WG

der er nem at håndtere og

Se WISA-Birch eller WISA-Birch Premium til synlige anvendelser, hvor kravene til styrke eller

kan bruges til mange formål.

defektfrie overflader er ekstra høje.

Den er ideel til strukturelle
anvendelser, men fungerer også
fint, når den er synlig, f.eks. i
butiksindretninger.

Standardtykkelser og standardvægte
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Størrelser og tykkelser ved et fugtindhold på 7–12 %.
Tykkelser og tolerancer opfylder kravene i EN 315.
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Vægt
(kg/m²) cirka

Pladestørrelser
2440 x 1220 mm
2500 x 1250 mm
Plade tolerencer

Rethedstolerencer

< 1000 mm

±1 mm

1000 - 2000 mm

±2 mm

> 2000 mm

±3 mm

±1 mm / 1000 mm

Tekniske specifikation
Se venligst Declaration of Performance (DoP) UPM012CPR
på www.wisaplywood.com/dop
Opbevaringsinstruktioner
Pladerne bør opbevares vandret på en plan overlade et tørt og tildækket sted.
Lægningsvejledning
Pladernes dimensioner kan ændre sig på grund af ændringer i luftfugtighed. Lad der være
et spillerum til udvidelse på 1–2 mm mellem pladerne. Pladerne kan bearbejdes med
almindeligt værktøj.
Miljø
WISA-produkter er produceret i Europa i overensstemmelse med strenge principper om
bæredygtighed. Ved at vælge WISA kan vores kunder have tiltro til, at deres krydsfiner
og finer kun stammer fra lovlige kilder, og at det overholder alle relevante standarder og
bestemmelser, herunder EU’s forordning om ulovligt træ (EUTR).
UPM fører bio- og skovindustrien ind i en bæredygtig fremtid, der er karakteriseret af
innovation, ansvarlighed og ressourceeffektivitet.
Yderligere oplysninger
Træ er et levende materiale, og alle plader er unikke. Derfor kan et billede eller en prøve
ikke repræsentere alle plader, f.eks. hvad angår farver, skygger, årer og knaster.
Se www.wisaplywood.com, eller kontakt din leverandør eller UPM for at få yderligere

www.wisaplywood.dk

www.upm.com

UPM’s politik udvikles løbende. Vi forbeholder os ret til ændring af specifikationer uden varsel eller ansvar.
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oplysninger om f.eks. lægning, vedligeholdelse, bortskaffelse eller miljøspørgsmål.

