
Østen BB/CC

Beskrivelse: Hårdttræs krydsfiner. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.

Kvaliteter: Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside er kvalitet BB, som i princippet er fejlfri, dog tillades mindre fejl, 
feks. “ormehuller”. Bagside er CC, hvor der tillades få reparationer men ingen åbne fejl. Forside og bagside 
er pudset. Leveres skarpkantet.

Formater: Føres i tykkelserne 3,6, 5,5, 9, 12, 15, 18, 21 og 25 mm.Standardformat er 244 x 122 cm.
Andre formater kan fås på forespørgsel. 

Dækmål: Dækmål er 244 x 122 cm.

Tolerancer: Se nedenfor i skema for tekniske data.

Lim: Der anvendes forskellige limtyper, MR1 samt WBP (fenollim). Produkter importeret til Danmark er hoved-
sageligt med fenollim.

Fugtklasse: Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede 
forhold.

Pladen kan ikke anvendes i anvendelsesklasse 3, som f.eks. facade eller gavlbeklædning, da yderfineren er 
for tynd til at modstå påvirkninger fra vejrliget. Vær iøvrigt opmærksom på, at alle olieholdige grundere 
som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af 
pladerne.

Tekniske data:

EN 13986:2004 3,6 mm 5,5 mm 9 mm 12 mm 15 mm 18 mm 21 mm 25 mm

Densitet, kg/m3 600 - 750

DB- nr. 1875417 1804697 1804698 1804701 1804702 1804703 1804705 1804708
Plader pr. bundt 250 165 100 75 60 50 43 30

Finerlag 3 3 5 5/7 7 7/9 9/11 11/13
Formaldehyd E1

Brandklasse (EN 13501-1) D-s2,d0

Tolerance, tykkelse + (0,2 + 3% af nominel tykkelse) mm  /  - (0,4 + 3% af nominel tykkelse) mm

Tolerance, længde/bredde +/- 3,5 mm

Tolerance, retkantethed 1 mm/m

Tolerance, vinkelrethed 1 mm/m
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