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Tehnilised andmed − KoskiMel
Puittooraine

Puidutööstuse kõrvaltootena sündiv saepuru ja minihakkepuit

Põhiplaat

Standardi EN 312 nõuetele vastav puitlaastplaat

Formaldehüüdiklass

Klass E1, EN312

Pealistus

Melamiinvaikudega immutatud paber

Pealistusvärvid

Valge, must, hallid, puiduimitatsioonid, värvitav, erinevad
ühevärvilised. Värve saab vaadata meie koduleheküljelt www.
koskisen.com. Tellimisel saadame näidised postiga.

Paksused ja mõõdud

8–32 mm: 1830 x 2750 mm, sitä paksummat levyt 40 mm
asti koossa 1830 x 2630 mm.

Tihedus

Sõltuvalt plaadi paksusest ja tüübist vahemikus 620 - 770 kg/
m3 (P5), 550 - 740 kg/m3 (P2)

Pealistusmaterjali klass

Ehitusmaterjali emissiooniklass M1

Pinnastruktuurid

Puusüü (WG), kristall (CR), soft (SF), sile (SM), läikejoon (GL),
matina (MT)

Puhastamine

Pehme paberi või lapiga ja nõrgalt leeliselise puhastusainega;
raskemad plekid võib puhastada alkoholi või alkoholi sisaldava
puhastusainega.

Pakendamine
Pakendamine (plaati/pakk) standardtooted ning-paksused
rasvases kirjas, tellimisel paki kaupa. Muud paksused eraldi
kokkuleppel. Üle 30 mm plaatide puhul standardtoode ainult
valge

KoskiMel

paksus

1830 x 2750 mm
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50 P2
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46 P2
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40 P2, P5
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30 P2, P5

16

28 P2,P5,Mr2

Lai valik värve ja pinnastruktuure

18

26 P2, P5

KoskiMel on melamiinpaberiga pealistatud
mööbliplaat, mida valmistakse P2
ja P5 tugevusklassides. Pealistatud
puitlaastplaat täidab M1 klassifikatsiooni
nõuded pealistusmaterjalide
emissioonidele. KoskiMel plaadiga saab
kiiresti ja lihtsalt valmistada kestva ja
igasse interjööri sobiliku mööbli.

Pinna hea niiskuskindlus
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24 P2
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20 P2, P5
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18 P2, P5

28

16 P2

30

16 P2

Peale laia valiku standardvärvide on plaate
võimalik pealistada ka paljude erivärvidega
vastavalt klientide erisoovidele.
Nõudlikemate kasutuskohtade tarbeks
võimalik teha mitmekihiline pealistus (2-3
paberit). Pealistame ka MDF-plaate.

Keskkonnasõbralik

38

12 P2 (1830 x 2630)

Melamiinpealistusega mööbliplaat
Koskisen Oy plaaditehas valmistab
puitlaastplaati ehtsast puidust. Puidu
osakaal plaadis on umbes 90%. Puhas
tooraine tagab puitlaastplaadi kõrge
kvaliteedi ja lihtsa töödeldavuse.

KoskiMel sobib eriti hästi: sisseehitatav
mööbel, mööbliuksed, elutoamööbel,
köögi- ja vannitoamööbel, aknalauad ja
kardinapuud, uksed ja paneelid.

ECO-FRIENDLY

Kasu
Viimistletud, kulumiskindel pind

Lihtne puhastada

EASY TO CLEAN

EASY TO USE

Lihtne töödeldavus
Tugevusnäitajad võrdsed kõigis
suundades

LOW EMISSION

Lisainformatsioon
Keskkond
Meie tooraine, puit, on ökoloogiline ja taastuv materjal,
mis salvestab süsinikku kogu toote eluaja jooksul. Koskiseni
puitlaastplaat-tooted valmistatakse Soomes kõige rangemate
jätkusuutlikkuse põhimõtete kohaselt. Koskisen on Soome
metsatööstuse teerajaja, pöörates igapäevaselt tähelepanu
keskkonnale ja puidu tarneahel on meile alati üksikasjalikult teada.
Soome mets on enamuses eraomandis ja metsaomanikud on
tugevalt panustanud pikaajalisse ja püsivasse metsahooldusesse.
Soome metsade aastane juurdekasv ületab raie mahu. See tagab
jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku tooraine.
Lisainformatsioon
Koskisen puitlaastplaat on valmistatud meie enda saeveski
saepurust ja sisaldab 85% puhast puitu. Meie professionaalne
kvaliteedikontroll tagab, et Koskiseni puitlaastplaat on alati puhas
ja ei sisalda liiva ega muid lisandeid. Puhtaid ja kvaliteetseid
puitlaastplaate on lihtne töödelda ja see ei kahjusta saeterasid.
Kuigi kogu teave põhineb põhjalikul ja ulatuslikul testimisel, on see mõeldud
vaid juhendiks ja ei anna garantiid. Me jätame endale õiguse muuta toodete
spetsifikatsioone igal ajal ilma ette teatamata. Tarbija vastutusel on kõik defektid,
välja arvatud need, mis on põhjustatud tarnija poolt selgelt tõendatud tootmisvõi tarnevigadest. Kõik kahju hüvitamise nõuded piirduvad defektsete toodete
väärtusega. Müüja ei garanteeri, et kaup sobib konkreetseks otstarbeks, välja
arvatud juhul, kui ta esitab kirjaliku deklaratsiooni selle sobivuse kohta.
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