PRODUKT
KATALOG

MDF ferdigmalte plater

MDF PLATER
HVA ER MDF?
MDF (Medium Density Fiberboard) er et fabrikkert treprodukt laget av mykt trevirke. Trevirket brytes
ned til trefibre, og kombineres med voks og lim under høy temperatur og høyt trykk for å forme plater.
MDF-produkter har en tetthet på ca 700–800 kg/m³.
MDF-platene slipes og profileres før de får påført grunning og deretter 2 strøk med maling. Dine
ferdigmalte veggplater og panelstaver fra Sandermoen as er produsert i et av Europas mest avanserte
anlegg for MDF-plater. Vi benytter kun det beste av plater og maling, og får derfor en overflate som
er helt i toppklasse hva gjelder finish og styrke.
FLAMMEHEMMENDE MDF-PLATER
Vi kan, på bestilling, levere flammehemmende plater i samme dimensjoner og profiler som vanlige
MDF-plater. De flammehemmende platene er sertifisert i klasse B-s1-d0 (EN13501-1).
PEFC - FSC
Våre MDF plateprodusenter er PEFC og FSC-godkjent. Det garanterer at alt trevirket som brukes i
MDF-platene kommer fra et bærekraftig skogbruk.

FERDIGMALT
VEGGPLATE
MDF veggplate er beregnet for bruk i tørre rom.
Platene monteres på spikerslag/stendere eller rett på eksisterende
vegg. Med en platebredde på 620 mm, er det utrolig raskt og enkelt
å kle et helt rom. Med skjult spikring/skruing vil du oppleve en flott
overflate, helt fri for merker. Med andre ord, når veggen er ferdig, så
er den ferdig! Ingen sparkling og overmaling. MDF-platene finnes i
lengdene 2390 mm, 2490 mm og 2740 mm.
Velg i flere profiler og farger, og sett sammen ditt drømmerom! Finn
din favorittprofil/-farge, eller lag en unik kombinasjon av profiler og
farger. En Fondvegg er kanskje noe å tenke på?
Vår unike produksjonsprosess skaper en varm og fin struktur i de
ferdigmalte veggplatene.
PROFILER:
Våre veggplater kan leveres i følgende profiler:
• Glatt
• Perlestaff
• Skygge Skrå
• Fas
Glatt
Perlestaff
Skygge Skrå
Fas

FARGER:
• Klassisk hvit
• Bomull
• Vanilje
• Hvit lin
• Tidløs
• Morgendis

Klassisk hvit

Bomull

Hvit lin

Tidløs

(NCS S0500 N)

(NCS 1902-Y42R)
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(NCS S0502-Y)

(NCS S1002-Y)

Vanilje

(NCS 1005-Y30R)

Morgendis
(NCS S1500 N)

FERDIGMALT TAK- OG VEGGPANEL
Takpanelet er som veggplatene beregnet for bruk i tørre rom.
Panelstavene monteres på spikerslag eller rett på eksisterende
tak. Panelstavene er endepløyd, noe som reduserer kapp og
svinn til et minimum.
Takpanelet leveres i lengdene 2420 mm, 3620 mm og 4220 mm.
PROFILER:
• Skygge Skrå og Faspanel
TAKPANEL:
Malt endepløying hindrer sorte (umalte) striper ved krymping.
FARGER:
• Klassisk hvit og Bomull
Vi tilbyr også fuktbestandig takpanel, for bruk i våtrom:
PROFIL:
• Skygge Skrå

Faspanel

Skygge Skrå

FARGER:
• Bomull (lengde 2420 mm)
Klassisk Hvit (lengde 2420 mm og 3620 mm)
Klassisk hvit
(NCS S0500 N)
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Bomull

(NCS S0502-Y)

TILLEGGSPRODUKTER
LISTER
Vi leverer forskjellige typer lister, tilpasset våre plateprodukter. Listene er også ferdig malte, og kan leveres
i samme farger som veggplatene (se fargekart).
TYPER OG DIMENSJONER:
• Utvendig hjørnelist 28x28 mm
• Innvendig hjørnelist 12x12 mm
• Glatt kombilist 21 x 58 mm, for listing
av dør og vindu uten ny utforing
• Profilert kombilist 28x58 mm
• Foliert list, kan brukes som
både innvendig og utvendig
list 35x35 mm

FLEKKMALING
Ved enkelte tilfeller kan det være behov for
flekkmaling. Vi leverer dette i platenes/
takpanelets farger. Se farger på side 4.
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SVANEMERKET
Vi har Svanemerket alle våre tak-og veggplater. Svanen er et av
Europas strengeste miljømerker, og setter harde krav til råstoff,
produksjon og ferdig produkt.

M1
Våre Mdf-produkter er M1-godkjente.

GRØNT PUNKT
Sandermoen as er medlem av Grønt Punkt. Det betyr at vi tar miljøansvar for plastemballasjen vi sender ut på markedet, ved å bidra til
innsamling og resirkulering av denne.

SANDERMOEN AS
Sandermoen AS er en Mester håndverksbedrift med over 40 års
erfaring i faget. Vi vil derfor påstå at vi kan maling og overflatebehandling. Fordi maling og overflatebehandling er et fag!
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