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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Ubehandlet hobbyplate
Hobbyplate består av furustaver / lameller som limes 
sammen under trykk. Stavene er limt slik at platene 
skal bli så stabile som mulig. Leveres i kvalitet B/C og 
er pusset med sandpapir korning 150. Leveres enkelt 
emballert i krympeplast. Fuktighet i platene er 8-10 % 
og det benyttes Klassifisert lim (D4). Platen har kvist  
i seg.

Malt hobbyplate
Hvitmalte hobbyplater er malt på 4 sider og består  
av kvistren furu, fingerskjøtt. Hobbyplaten har en 
vannbasert maling NCS S0502-Y, glansgrad 25-30. 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
 
Lagre
For et best mulig resultat er det viktig å lagre  
materialene på en ordentlig måte før oppsetting.  
Skal hobbyplaten mellomlagres ute på byggeplass e.l., 
er det viktig at det lagres tørt. Ikke legg hobbyplaten 
utendørs, i en fuktig garasje e.l. Lagre benkeplaten 
i tett plastemballasje. Lagres hobbyplaten i et solrikt 
rom, er det smart å dekke dem til, ellers vil benke- 
platen mørkne der sola kommer til.  

Akklimatisere
Fuktigheten i norske boliger varierer med årstidene. 
hobbyplaten, som er et levende naturmateriale,  
vil helt naturlig krympe og svelle i takt med luftfuktig-
heten. Det er derfor viktig å la hobbyplaten få ligge 
og stabilisere seg i det klimaet og det rommet det skal 
settes opp i. Da unngår du at hobbyplaten krummer, 
kryper eller sveller mer enn det som er naturlig. 
Dersom hobbyplaten opptar ulik fukt på for- og bak-
side, vil platen krumme seg. Dette vil rette seg igjen, 
når fuktighetsforholdet blir likt. 

Akklimatisering skjer med plasten på, eller at hob-
byplaten ligger under press. Pass på at hobbyplaten 
ligger rett og pent slik at hobbyplaten ikke får anled-
ning til å bøye og vri seg under akklimatiseringen. 

Hobbyplaten bør ligge til akklimatisering i 3-4 døgn. 
Har du god tid, la det gjerne ligge en uke eller mer. 

Fuktighetsnivået i norske boliger varierer fra ca. 12 % 
om høsten til ca. 6 % om våren. Fuktighetsnivået  
i norske boliger varierer fra ca. 12 % om høsten til  
ca. 6 % om våren.

Kontrollere
Hobbyplaten skal kontrolleres for eventuelle synlige 
feil før montering. Reklamasjoner skal med en gang 
meldes til forhandler før montering.

Antatt levetid/brukstid 
Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid,  
forutsatt normal bruk og slitasje.

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Vask over med en fuktig klut. 

Ettersyn/kontroll
Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Kvaliteten på hobbyplaten forringes normalt ikke, 
men ved behov/ønske kan hobbyplaten overflate- 
behandles med maling, olje eller lakk.

Før overflatebehandling må overflatene vaskes  
med fettløsende middel. La det fettløsende middelet 
tørke før du begynner med overflatebehandlingen.  
Forøvrig henvises det til overflateproduktets  
beskrivelse for bruk.

3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy  
fuktighet over tid (trefuktighet over 20%) kan  
det utvikles muggsopp på overflaten. 

Ved høy luftfuktighet vil hobbyplaten ta til seg fukt 
som kan gi en ujevn overflate. Spesielt under bygge-
perioden hvis ikke bygget er tett (F.eks mangler dører 
og vinduer) vil dette kunne være et problem. 

Hobbyplaten bør oppbevares i emballasjen inntil  
relativ luftfuktighet i bygningen er kommet under  
65 % og ca. 20 grader. 

FURU HOBBYPLATE FOR  
INNVENDIG BRUK

SIDE 1 / 2REVIDERT MARS 2020 | SISTE OG ALLTID GJELDENDE VERSJON SE BERGENEHOLM.NO



Bergene Holm AS | Adr. Stubberød, NO-3255 | Tel +47 33 15 66 66 | Firmapost@bergeneholm.no | Org nr. NO 812 750 062 MVA

4. HMF-REFERANSER 

Se HMF dokument: 
“Furu benkeplate/hobbyplate 
for innvendig bruk” 
angående henvisninger 
til Arbeidstilsynets
publikasjoner. 

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR 
 AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overflatebehandlet  trevirke 
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelsenæring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør  Bergene Holm AS
Organisasjonsnr.  NO 812 750 062 MVA
Postadresse  PB 2060 Stubberød
  3255 LARVIK
Telefon  +47 33 15 66 66
E-post  firmapost@bergeneholm.no
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Furu benkeplate/hobbyplate
 for innvendig bruk (PDF)

https://bit.ly/2JmulGl


