Björkplywood
Björkplywood
Längsfanérad, tvärfanérad.

Alla tänkbara kvalitéer och storlekar
Även formatsågning
Björkplywood
Stabil plywood för synliga ytor som kan målas. Björk i alla fanér. Björkplywood finns
i många olika kvalitéer och storlekar. Finns både som längsfanérad eller tvärfanérad
där tvärfanérad är något billigare. Interwood kan även leverera björkplywood
formatsågat enligt era önskemål.
Användningsområden
Snickerier, inredning, båtinredning, möbler, skyltar, monterväggar, synliga
byggnadsdetaljer m.m.
Egenskaper
WBP-limmad. Vatten- och kokfast limmad med fenollim.
Svarvade fanér.
Olika kvalitéer på ytfanér. Se bilder på nästa sida.
B
Ett fåtal punktkvistar med max diam 6mm, små färgvarianter, putsad
S

Ett fåtal punktkvistar, får förekomma mindre invuxna kvistar av max diam.
20mm, mindre färgvariationer samt färgade ränder tillåts, putsad

BB

Punktkvistar tillåts, invuxna kvistar tillåts max diam. 25mm, oregelbunden
struktur på fanér tillåts, färgvariationer samt färgade ränder tillåts, större
kvistar lagas med plugg, ev sprickor lagas med syntet spackel, putsad

CP

Punktkvistar tillåts, friska kvistar samt döda fasta kvistar tillåts, färgfel samt
färgade ränder tillåts, öppna sprickor upp till 4mm tillåts, putsad

C

Punkt/friska/döda kvistar är tillåtna, sprickor samt urfallna kvistar är tillåtna,
och andra defekter
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Björkplywood
Format:
1220 x 2440 mm
1525 x 1525 mm
1525 x 3050 mm
2440 x 1220 mm

Tvärfanérat
Tvärfanérat
Tvärfanérat
Längsfanérat

Tjocklekar (ovanstående format finns i nästan alla tjocklekar. Kontakta Interwood)
3 mm, 4 mm, 6,5mm, 9 mm,
12 mm, 15 mm, 18 mm,
21 mm, 24 mm, 27 mm,
30 mm, 42 mm, 50 mm, 57 mm.
Vikt:
3 mm = 2,5 kg/m2, 4 mm = 2,7 kg/m2, 6,5 mm = 4,0 kg/m2, 9 mm = 6,5 kg/m2,
12 mm = 8,4 kg/m2, 15 mm = 10,4 kg/m2, 18 mm = 12,3 kg/m2,
21 mm = 14,3 kg/m2, 24 mm = 16,2 kg/m2, 27 mm = 18,2 kg/m2,
30 mm = 20,3 kg/m2, 42 mm = 29,1 kg/m2.
Antal Ply:
3 mm = 3 ply, 4 mm = 3 ply, 6,5mm = 5 ply, 9 mm = 7 ply,
12 mm = 9 ply, 15 mm = 11 ply, 18 mm = 13 ply,
21 mm = 15 ply, 24 mm = 17 ply, 27 mm = 19 ply,
30 mm = 21 ply, 42 mm = 28 ply
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