
BOARD                                                        
TILL VÄGG- TAK- OCH GOLVBEKLÄDNAD INOMHUS, VINDSKYDD, KONDENSSKYDD,

LUFTSPALTSBINDNING, MÖBEL OCH INREDNINGSDE TALJER. 



LACKBOARD

För inredning och snickerier, lackerad en sida med vit
vattenbaserad lack.
   Format mm  Tjocklek mm
   2440 x 1220  3,0  

PERFORERAD BOARD

Perforerad med 5 mm hål c/c 13 mm mellan hålen, används till 
verktygstavlor mm. Lackerad en sida med vit vattenbaserad 
lack
   Format mm  Tjocklek mm
Obehandlad  1220 x 2440  3,0
Vitlackad  1220 x 2440  3,0

PORÖS BOARD

Används till anslagstavlor, emballage mm.*
   Format mm  Tjocklek mm
   1220 x 2440  12
  
ASFALTBOARD  

För utvändigt vindskydd av fasad, impregnerad med asfalt.    
   Format mm  Tjocklek mm
   1200 x 2740  12
   1200 x 2440  12   
       
ASFALT TROSSBOTTEN     

Not och fjäder i kortändan. Att läggas i trossbotten.   
   Format mm  Tjocklek mm
   540 x 1220  18 

BOARD

www.boandren.se - info@boandren.se

Material: Träråvaran består av spån och flis från sågverksindustrin. Lim tillförs normalt inte utan träets naturliga lignin 
binder samman fibrerna.

Användningsområde: Board kan spikas, skruvas och limmas. Den kan också borras, stansas, hyvlas och slipas. Kan bearbetas 
med vanliga träverktyg och spricker ej, är även lätt att måla och ytbehandla.  

Förvaring: Skall förvaras inomhus i en torr byggnad.
*Porös board ska luftas före användning inomhus eftersom boarden har en förmåga att absorbera lukt från 
omgivningen som senare kommer försvinna.

HÅRD BOARD

Till vägg, tak, och golv inomhus. Luftspalter och diverse 
snickeriändamål.   
   Format mm  Tjocklek mm
     610 x 1220  3,0
   1220 x 2440  3,0
   1220 x 2440  4,8
   1220 x 2440  6,0

TÄCK- OCH EMBALLAGEBOARD

Till skydd och täckning samt emballage mm.
   Format mm  Tjocklek mm
       50 x 2440  3,0
     745 x 545  3,0
     800 x 600  3,0
   1145 x 745  3,0
   1145 x 2440  3,0
   1220 x 2440  3,0
 
OLJEHÄRDAD BOARD

Impregnerad med organisk olja och därefter härdad i hög tem-
peratur, vilket gör den mer fukttålig.
   Format mm  Tjocklek mm
   1220 x 2440  3,0
   1220 x 2440  4,8
   1220 x 2440  6,0
Trossbottenboard   550 x 1220  6,0
Trossbottenboard   550 x 2440  6,0

TAKBOARD

Underlagstak som läggs direkt på takstol under takpannor.
   Format mm  Tjocklek mm
   1200 x 2460  4,5          
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Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges 
i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan 
med övriga produkter i konstruktionen.

Hållbarhet: Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv. 
De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning. 
Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödatabaserna 
BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.
Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.


