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FAQ - VANLIGA FRAGOR
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Hur förvarar jag Medite Tricoya?

Medite Tricoya skivor bör förvaras horisontellt liggandes
en bit upp fra° n golvet pa° strö. Mer information om förvaring
och hantering hittar du pa° www.meditetricoya.com
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Hur känner jag igen Medite Tricoya?

Medite Tricoya känns igen pa° förpackningsmärkningen som
bär logotyperna för Medite Tricoya- och Coillte Panel Products.
Dessutom finns det en enkel vit, 10 cm bred, rand markerad
pa° ba° da la° ngsidorna pa° skivpaketet och referensnummer
finns tryckt pa° skivans hörn. Vid tveksamheter bekräftar vi
produktens äkthet. Medite Tricoya kan spa° ras genom detta
referensnummer och förpackningsmärkningen.
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Har Medite Tricoya na° gon typ av garanti?

Ja, Medite Tricoya har en garanti pa° 50 a° r använd ovan mark
och 25 a° r i marken.
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Är Medite Tricoya godkänd av BBA?

British Board of Agrément har slagit fast att Medite Tricoya
är godkänt för bruk inomhus och utomhus som icke-bärande
allmän, träbaserad produkt. Referensnummer fra° n BBAutvärdering: M2/49109.
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Vilka tjocklekar och dimensioner har
Medite Tricoya?

Än sa° länge finns produkten i tjocklekarna 6, 9, 12, 15 & 18
mm. Standardstorlek pa° skiva är 2440 x 1220. Andra storlekar
kan erha° llas beroende pa° volym och tillga° ng.
06

Vilket fuktinneha° ll har Medite Tricoya?

Medite leverar Medite Tricoya fra° n fabriken i torrt tillsta° nd
(träfuktighetshalt 3 - 5 %). Om mätningen visar ett fuktinneha° ll pa° 8 % eller mer kan detta vara ett tecken pa° “fritt
vatten”, vilket innebär att Medite Tricoya behöver torka innan
den bearbetas, limmas eller beläggs.
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Pa° verkar bearbetning av Medite
Tricoya ha° llbarhet och stabilitet?
pa° verkar

inte dess unika
Bearbetningen av Medite Tricoya
egenskaper, sa° som ha° llbarhet och dimensionell stabilitet.
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Är Medite Tricoya lättbearbetad
eller behöver jag specialverktyg?

Medite Tricoya är lätt att bearbeta och kan i allmänhet jämföras med standard-MDF. Den kan lätt sa° gas, formas, fräsas
och borras i med konventionell träbearbetningsutrustning
och verktyg. Verktygsslitaget för Medite Tricoya är ungefär
densamma som för Medite MDF.
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Behöver jag putsa produkten?

För det mesta behöver man inte putsa före ytbehandling,
men det beror pa° önskad slutfinish. Medite Tricoyaskivan levereras fra° n fabrik med en yta som är putsad
med 150-korns grovlek men kan putsas med finare
sandpapper för att fa° en lenare yta.
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Behöver jag tänka pa° rörelsema° n?

Paneler ska monteras med rörelsema° n och ska inte fästas
tätt mot murverk eller tegelsten. Även om produkten är
mycket stabil MASTE rörelsema° nens utrymme fyllas med
en elastisk förseglingsprodukt (lämpligen mastix eller
silikon) vid monteringen.
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Medite Tricoya har en svag lukt av
vinäger, vad beror det pa° ?

Man kan märka en lätt vinägerlukt när man använder
Medite Tricoya. Det är en indikator pa° att du har rätt
produkt. Lukten är ett resultat av kvarvarande ättiksyra
som finns i trära° varan innan den blir till skiva. Med lämplig
ventilation/utsug kan detta minskas till ett minimum.
Hälso- och säkerhetstester har framga° ngsrikt visat att
produkten klarar ett stort antal tester i ma° nga länder
utan problem.
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Vilken typ av lim skall jag använda?

Medite Tricoya har testats med olika typer av limmer
för olika användningsomra° den. I allmänhet kan Medite
Tricoya limmas med PVA, PU, RPF eller EPI-trälimssystem.
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Vilken typ av färg ska jag använda?

Vattenbaserad färg kan användas för att ma° la Medite
Tricoya. Ur ett tekniskt perspektiv är det inget krav
med avseende pa° ha° llbarhet och dimensionell
stabilitet att försegla kanterna. Vi rekommenderar
emellertid kantförsegling för att fa° en bra ma° lad ytfinish.
Tack vare Medite Tricoyas exeptionella egenskaper
erbjuder vissa färgleverantörer förlängd ma° lningsgaranti.
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Vilka ytbeläggningar kan jag använda
pa° Medite Tricoya?

Förutom va° tfärg (ma° lning) sa° kan alla typer av ytbeläggningar
användas pa° produkten, inklusive träfernissa, akryllaminat,
melaminpapper, högtryckslaminat (HPL), la° gtryckslaminat (LPL)
samt folier osv.
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Vilka beslag och skruvar skall
jag använda?

Alla mekaniska fästdon kan användas, bl.a. skruvar och
ga° ngjärn. Fixturer och armaturer ma° ste vara tillverkade i
rostfritt sta° l EN 3506 typ A2 eller A4 alternativt ANSI typ
304 eller 316. Skruvar ma° ste vara av typ med parallell kärna.
Förborrning ma° ste ge ha° l pa° 85-95 % av skruvdiametern,
sa° vida inte självförsänkande skruvar används. Förborrning
är särskilt viktigt när man skruvar i skivkanterna och ska
borras minst 1 mm bortom skruvdjupet i skivan.
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Vilka är de rekommenderade
reglingsavsta° nden?

TJOCKLEK (MM)

°
REKOMMENDERADE REGLINGSAVSTAND

6-9

300 mm

12

450 mm

15

600 mm

18

750 mm

17
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Vad är Medite Tricoyas termiska resistens?

TJOCKLEK (MM)

R-VÄRDE (M2 K/W)

6

0.056

9

0.085

12

0.114

15

0.150

18

0.180
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Fa° r Medite Tricoya ytmögel ?

Mögel, mjöldagg och alger är mikroorganismer som kan
växa pa° i princip alla slags ytor under rätt omständigheter.
Om detta växer pa° ytan kan det göras rent och tas bort.
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Kan jag a° tervinna Medite Tricoya?

Avfall fra°n Medite Tricoya kan hanteras pa° samma vis
som vanlig MDF. Medite Tricoya är inte giftig och kräver
inte na°gon särskild avfallshantering. Med tanke pa° dess
la° nga livslängd, ma° nga tillämpningsomra° den och icketoxicitet sa° är Medite Tricoya lämpligt för a° teranvändning
och a° tervinning.
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Var kan jag köpa den?

Medite Tricoya marknadsförs och säljs av CEOS AB pa°
den svenska marknaden. För kontaktinformation, se
nedan. För andra länder, se – ”Buy Medite Tricoya”
pa° www.meditetricoya.com för mer information.

Kommer Medite Tricoya bli gra° ?

Ej ytbelagd Medite Tricoya som används utomhus gra° nar sa°
sma° ningom pa° grund av biologiska processer som äger
rum i träfibrerna och pa° dess yta.

Branschen förändras, kontakta oss
för att fa° veta mer om hur:
Forserum +46 380 67 58 00
Norrköping +46 11 36 11 60
Skelleftea° +46 910 852 16

www.ceos.se
www.meditetricoya.com
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