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ProFire – Drift- og vedligeholdelsesvejledning
ProFire er vores eksklusive lofts- og vægbeklædning i brandimprægneret LVL eller krydsfinér med
karakterfulde lamelkanter. ProFire kan leveres med original træoverflade eller pålægges finér efter
ønske. ProFire anbefales overfladebehandlet med brandhæmmende olie eller lak. Produktet er klar
til montage, når det ankommer på byggepladsen.
Modtagelseskontrol
ProFire leveres folieret i UV-plastfolie og pakket på specialfremstillede paller for at undgå
beskadigelse under transport og oplagring. Produkterne skal kontrolleres ved modtagelse og
eventuelle transportskader skal anmeldes straks efter ankomst.
Temperatur/Fugt
ProFire leveres med en fugtprocent på ca. 10-12% og produkterne er derfor klar til montage straks
efter levering på byggeplads. Produkterne skal opbevares tørt og varmt. Lokalet, hvor produktet
monteres i, skal være tørt og opvarmet til stuetemperatur, dvs. ca. 18-20 grader, samt have en
relativ luftfugtighed på 40-60%. Dette er for at undgå, at produkterne ændrer form.
Montage
Der henvises til ProFire montagevejledning for generelle montageprincipper. Da ProFire
produkterne er gennemimprægnerede fra fabrik, er det muligt at tilpasse lameller ved montagen.
Generelt anbefaler Profile A/S dog, at planlægge loft- og gulvbeklædning inden udførsel, så unødig
tilpasning undgås. Benyt korrekt udstyr for at undgå flossede kanter. Anvendes rund- eller stiksav
saves der fra produktets bagside Anvendes håndsav eller fukssvans saves der fra panelets
forside.
Oveskydende materiale
ProFire er brandimprægneret med Burnblock B-s1,d0, som sikrer en ufarlig og miljørigtig
gennemimprægnering af lameller og krydsfinérplader. Overskydende materiale kan derfor
bortskaffes som almindeligt træaffald.
UV-Lys
Direkte sollys kan påvirke overfladerne på produktet, da både kerne og finér er fremstillet af
organisk materiale – dvs. finérlag af gran og birk. UV-filter i overfladebehandlingen kan modvirke
denne proces.
Rengøring/vedligeholdelse
ProFire er fremstillet, så de stort set er vedligeholdelsesfri. Produkterne kan skånsomt og efter
behov rengøres med en hårdt opvredet klud med almindeligt miljøvenligt rengøringsmiddel – dvs.
uden ammoniak, slibemiddel eller lignende.
Reklamation
Er der mod forventning skader på den leverede vare, skal der straks rettes henvendelse til Profile
A/S. Skader eller afvigelser på tolerancer på allerede monterede produkter afvises.

