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Renoveringsbundstykke - produktdata

 
 
NIC renoveringsbundstykker består af en 6 mm MDF-kerne, hvorpå der er limet 0,7 mm laminat på  
overfladen og 0,4 mm kontralaminat. Den totale tykkelse er 7,1 mm. På front er der limet en 45 mm kant  
af samme materiale. Der leveres endestykker med i laminat, som kan limes på og skjule både eksisterende 
bundplade og overgangen til murværk. 
 
 
 
Anvendelse 
Renoveringsbundstykker anvendes, hvor man ikke ønsker at afmontere det eksisterende bundstykke.  
Herved opnår man, at man ikke skal bryde murværk og det er samtidig en hurtig løsning, hvormed man  
opnår en flot finish. 
 
 
Materiale 
NIC renoveringsbundstykke er en meget holdbar plade. Overfladen er en 0,7 HPL (High Pressure Laminat),  
som gør den meget modstandsdygtig overfor slag og stød. Da bundstykkets kerne er lavet af MDF, skal man 
altid ved montage sørge for, at alle åbne kanter er forseglet med en kvalitets fugtafvisende fugemasse. 
 
6 mm MDF:  
MDF (Medium-Density Fiberboard) er et fabrikeret produkt, der er fremstillet af et blødt træmateriale 
som nedbrydes til træfibre og derefter opblandes med lim og voks under høj temperatur og tryk, for 
derved at forme plader og paneler. 
 
0,7 mm HPL:  
HPL (High pressure laminate) er fremstillet af harpiksimprægneret papir, som under et meget højt tryk 
presses sammen til en stærk plade med en ridseresistent overflade 
 

 

Måldata  

Renoveringsbundstykker er tilgængelige i standard længder og bredder. Ved større partier kan 

specialproduktioner leveres efter kundens ønske. 

Dybder: 200 – 500 mm 
Bredder: 1500 til 3000 mm (kan opskæres efter kunde ønsker) 
Tykkelse: 7,1 mm (45 mm sargkant) 

Opbevaring 
Vandret, jævn opbevaring i lukkede, tørre områder [ca. 20 °c og 50% til 60% relativ fugtighed] for at udelukke 
dimensionale ændringer. Lodret lagring anbefales ikke. Vindueskarme skal håndteres og transporteres med 
nødvendig omhu. 
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Behandling 
Bundstykker fra NIC kan forarbejdes med konventionelle træbearbejdningsmaskiner. For bedste  
kvalitet/resultat skal der altid bruges skarpe værktøjer. Ved tvivl bør man rådføre sig hos sin  
maskinleverandør. Benyt handsker for at beskytte mod skarpe kanter og sikkerhedsbriller for at beskytte mod 
øjenskader. Der kræves ikke særligt arbejdsudstyr, undtagen værnemidler til minimering af støveksponering  
ved pladebearbejdning 
 
 
Yderligere noter 
Reklamationer: Kvalitetskontrol skal altid ske under naturligt dagslys og reklamationer skal umiddelbart ske  
efter modtagelse, senest dagen efter modtagelse. 
 
 
Pleje og rengøring anbefalinger 
På grund af NIC renoveringsbundstykkets resistente og hygiejniske, tætte overflade kræves der ikke nogen 
særlig vedligeholdelse. Rengør overfladen med en fugtig mikrofiber klud, de fleste pletter forsvinder med  
vand og et almindeligt universalrengørings- eller opvaskemiddel. Mod mere resistente pletter vil en mere 
koncentreret dosis rengøringsmiddel være effektivt. 
 

 

 

 

 
Billede fra Hotel Sømandshjemmet i Aalborg før montering af renoveringsbundstykke: 
 
 
 
 
 
 
              og efter montering af renoveringsbundstykke fra NIC: 
 
 
 
 
 
 

  


