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1. PRODUKTBESKRIVELSE

X-treme™ terrassegulvet består av komprimert og termobehandlet 
bambusfiber.

TERRASSEBORD  BAMBUS -MOSO Xtreme kan monteres med 

rillene opp eller ned. 

42027206

20 x 137 x 1850 mm 

Mørk etter produksjon- blir lysere med tiden 
helt til den blir helt grå. Se bilde.  

Oljes årlig for å ivareta kvaliteten

NOBB modulnummer:

Dimensjon: 

Farge: 

Overflatebehandling: 

Øvrige opplysninger: 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Det anbefales å rengjøre terrassen grundig minst en gang i året for å fjerne skitt og forurensing for å beholde det naturlige 
utseende. Oljing av terrassen er viktig for å beholde kvaliteten og den mørke fargen. Børst med en silikonkarbid børste, eller 
maskin med silikonkarbid disk. 

Ettersyn/kontroll 

Bambus er et naturmateriale. Overflatesprekker og sprekker i kortendene kan forekomme og er normalt for dette materialet. Flis 
kan forekomme. Går man barføtt kan man få flis i foten.  Etter 2-3 sesonger med god rengjøring med egnet børste, vil tilfellene av 
flising reduseres. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Oljing av terrassen bør gjøres innen 3 måneder etter montering, og etter det ved årlige intervaller. Bruk WOCA utendørsolje 
eller annen vannbasert olje. Utstyr til vedlikehold er tilgjengelig hos forhandlere. 
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

> 20-30 år avhengig av plassering.

Garanti og vilkår 

 30 år  

Fuktbestandighet 

Renholdsvennlighet 

God 

Øvrige opplysninger 

MILJØ 

-Ingen allergi fremkallende stoffer.
-Ingen tungmetaller.
-Avfall etter bearbeidelse kan brennes.

GRÅNING 
Bambus terrassegulv vil gråne over tid. Bambusen endrer karakter relativt raskt, sammenlignet med tre, før den stabiliserer seg. 
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4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør 

Postadresse 

Postnr. og poststed 

Telefon 

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 Larvik
33136400

E-post engros@fritzoeengros.no

Internett www.fritzoeengros.no




