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FDV Dokumentasjon for sluttbruker

Produktspesifikasjon, teknisk data
•

Utemøbler laget med treverket Kebony Clear. Kebony Clear er basert på bærekraftig trevirke
og bio-baserte kjemikalier som herdes til et fast stoff i trefibrene. Kebony Clear har lang
levetid utendørs. 30 års garanti mot råte, FSC sertifisert, og har en hardhetsgrad på 4,2 på
brinell-skala. Kebony Clear oppfyller holdbarhetskravene til den europeiske EN 350standarens klasse 1, som er den mest holdbare kategorien.

•

Fra 3-15 mm galvanisert stål. Stålet kan alternativt lakkeres i ønsket Ral farge.

Miljøhensyn
• Kebony er ikke giftig for mennesker eller miljøet, verken i bruk eller som avfall. Kebony kan
brennes eller deponeres, og er like miljøvennlig og ufarlig som ubehandlet trevirke.
•

Varmforsinket stål er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men anbefales et jevnlig renhold.

Utseende, overflatebehandling og etterbehandling
•

Kebony er et naturlig tre produkt. Ved utendørs bruk vil overflaten til treverket over tid bli
påvirket av de rådende værforholdene, og anta en sølvgrå nyanse. Fargeforandringer oppstår
som en konsekvens av naturlig værslitasje, og produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slike
naturlige endringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheten eller produktets generelle yteevne.
Kebony-tre har en brunfarge som over tid vil blekne og gå over i en sølvgrå patina.
Brunfargen kan variere noe fra bord til bord, men ved utendørs bruk vil variasjonene jevnes
ut over tid.

•

Gråningen har ingen innflytelse på holdbarhet eller andre produktegenskaper, bortsett fra
selve utseendet. Ønsker man å forsinke gråningen eller forandre utseendet, kan Kebony
overflatebehandles: Alle Kebony-produkter kan overflatebehandles med olje eller beis hvis
man ønsker å beholde den opprinnelige fargen så lenge som mulig, eller ønsker å endre
fargen. Ved all overflatebehandling er det viktig å følge produsentens anvisninger.

•

For å hindre rust blir alt av stål varmforsinket. Prosessen foregår ved at stålet senkes ned i et
bad med flytende zink (450 grader). Behandlingen er miljøvennlig og skjer i henhold til NS-EN
ISO 1461. Forventet levetid på ståldetaljer som er varmforsinket er 20-30 år.

•

Noen av møblene kan også leveres i Cortenstål, noe som gir en mer industriell, moderne
utseende, med varig rustoverflate.

2021
Smuss, svertesopp og alger
•

For å fjerne støv, sand og pollen er det tilstrekkelig med regelmessig rengjøring med kost og
vann. Det er viktig å fjerne nedfall av løv og barnåler slik at dette ikke får mulighet til å feste
seg over tid. På overflater med innslag av mugg og svertesopp benyttes milde vaskemidler
som husvask eller husholdningssåpe. Følg produsentens anvisninger og skyll godt med vann.

Annet
•
•
•
•

Møblene bør ikke bli stående emballert over tid og om de gjør det må de oppbevares tørt.
Det anbefales at alle skruer, låsbolter etterses og strammes etter 1 måneds bruk.
All produksjon skjer i Drammen.
Som FSC-sertifiserte serviceutbyder står vi for aktivt klima og miljøbeskyttelse.

Service
•
•
•

•

Produsent: Park & Bymøbler (en del av Toolpack AS), Svend Haugs Gate 11, 3013
Drammen
Teknisk kundeservice: 32 21 51 40
Kontakt:
o Julianne Oseberg: 919 00 831, julianne@parkmobler.no
o Gunni Marie Blunck: 919 01 298, gunni@parkmobler.no
Nettside: www.parkmobler.no

