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FDV – Akustisk spilepanel med eikespiler
A. Produktspesifikasjon
Generelt
Spilepanelet består av en bakplate med 9 mm resirkulert
polyester med fastlimte spiler. Spilene er festet på
bakplaten med kramper og lim for heft og stabilitet.
Krampene er festet fra baksiden og vil ikke være synlig når
elementene er ferdigmontert på vegg eller i himling.

Format
Bredde: 396 mm
Lengde: 2400 eller 2700 mm
Spilene leveres i format 21 x 45 med en avstand
på 21 mm (cc 66)

Overflatebehandling
Kan leveres i klar UV-lakk eller med 5 % hvitlasert UV-lakk

Bruksområde
Kan benyttes innvendig på vegg eller i himling.
Det anbefales ikke å benytte spilepanelene i
våtrom og/eller i tilsvarende rom.

B. Generell anvisning for forvaltning, drift og vedlikehold
Ettersyn / Kontroll
Spilepanelene må etterses minimum 1 gang årlig. I rom med større slitasje må dette etterses oftere. Synlige sår,
hakk og skader på UV-lakken må repareres omgående for å forhindre videre utvidelse av skadeområdet.
Hjørner og kanter kan være utsatt for avflising i rom med høy aktivitet og må kontrolleres.
Spilepanelet er beregnet å vare byggets levetid, forutsatt normal bruk pg slitasje. Spiler som er
overflatebehandlet med olje må etterbehandles med olje hvert halvår. Det anbefales ikke å henge noe i
spilene.
Oppussing / Skader
Lakkerte overflater : Slipes lett med sandpapir, korn 180 – 220. Lakkeres 2 strøk med alkydlakk. Skader
repareres med oljesparkel først.
Fuktbestandighet
Alle leveranser i lakkert heltre tåler ikke fukt. Vannsøl / fukt må derfor tørkes av umiddelbart for å unngå
svellskader.
Rengjøring
Vask spilepanelene skånsomt med klut og lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk av.
Ikke bruk såpe/vaskemidler som inneholder ammoniakk. Fiberplate mellom spilene skal ikke vaskes, men
støvsuges
Flekkfjerning
Sterke løsemidler (lynon, aceton etc) må ikke benyttes. Etter flekkfjerning må det vaskes med lunkent vann
tilsatt syntetisk vaskemidler. Husk å ta bort overskytende fukt med en tørr klut.

Figur 2 Hvitlasert 5 % UV-lakk

Figur 1 Klar UV-lakk
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