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Fibo Kitchen Board, kolleksjon, er basert på 7-lags kryssfinerplate. Fremsiden er dekket 
av en høytrykkslaminat med tykkelse fra 0,6-1,0 mm, mens baksiden er dekket av et 
balanselaminat med tykkelse 0,24-0,4 mm.

Platene har densitet ca. 790 kg/m3, og brutto platetykkelse er 10,2 mm ± 0,4 mm  
og har Aqualock klikklås på langsidene. Netto bredde er 600 mm. Med klikklåsen er  
breddemålet 620 mm. Kortendene er rettkuttet, og standard lengde er 580 mm,  
men dekorene kan også fåes i 2400 mm lengde. 

Bak vask, komfyr og hvor Kitchen Board er utsatt for vannsøl skal til enhvertid benyt-
tes fugemasser i skjøt f.eks. Fibo Seal. Dersom komfyren avgir mer enn 80 grader mot 
bakvegg skal det benyttes varmebeskyttene plate foran Fibo Kitchen Board. Så høye 
temperaturer vil påvirke farge og glans på dekoren.

 
Til vanlig rengjøring benytt alkalisk – nøytralt vaskemiddel med pH verdi 7-9 og lun-
kent vann. Dette gjelder både for paneler, profiler og fugemasse.  Det frarådes bruk 
av rengjøringsmidler som inneholder eddik på laminatene. Dersom det benyttes klor 
for rengjøring, må det skylles av (innen 30 min) med lunket vann. Til vanlig rengjøring 
anbefales det å benytte ph-nøytrale vaskemidler. Ved overtagelse av kjøkken kan det 
være igjen rester fra Fibo Wipes etter montering ved skjøtene, dette er et fettlag som 
fjernes med mild såpe eller zalovann og bør fjernes innen de to første ukene etter 
montering.

Til dekorer med dype strukturer anbefales rengjøring med lofri-klut, for flekkfjerning 
kan det også benyttes melaminsvamp og oppvasksåpe på området. Dette gjelder 
spesielt strukturer som Cement (C) og Gemstone (GEM). 

Se fibo.no for garantivilkår eller ta kontakt med info@fibosystem.com.
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FDV 04
PRODUKT: FIBO KITCHEN BOARD

DEKOR:..................................................................

KJØPSDATO OG ORDRE:.............................................

FUGEMASSE BENYTTET:..............................................

FORMAT: 10,2x580x600 mm med Aqualock (klikklås som standard).


