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1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Asfaltimpregnert porøs trefiberplate, Hunton Stubbeloft™ 
benyttes som vindsperre i takkonstruksjoner og under bjelkelag 
mot grunn. Platene leveres i to ulike tykkelser; 12 og 18 mm og 
standard bredde for platene varierer mellom 540, 555, 560 og 585 
mm. Standard lengder leveres i 1200 og 2420 mm. Platene med 
12 mm tykkelse har not på kortsidene og leveres med løs fjær for 
tetting av skjøter på tvers av bjelkene. Platene med 18 mm 
tykkelse har not og fjær på kortsidene.  

Inneholder: Trefiber: 72,8%, vann: 8%, råasfalt: 11,3%, makulatur: 
5,83%, alun: 0,84%, bentonitt: 0,68%, dynosol: 0,52%, slamex: 
0,02% 

 

NOBB varenummer: 24409989 

Dimensjon: Se produktbeskrivelse 

Farge: Sort 

Overflatebehandling: Asfaltimpregnert 

Øvrige opplysninger: 

   

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring. 

Ettersyn/kontroll 

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.  

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.  
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje. 

Garanti og vilkår 

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning for produktet.  

Fuktbestandighet 

Tåler moderate fuktmengder, såfremt konstruksjonen har god lufting.  

Renholdsvennlighet 

Ikke relevant.  

Øvrige opplysninger 

Paller med Hunton StubbeloftTM lagres plant, og bør være tørre ved montering. 

Kuttes med sag eller med kniv. Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending, og leveres til 
godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes. 

For andre opplysninger se SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning, eller besøk vår nettside.  

 

4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Hunton Fiber AS 

Postadresse Niels Ødegaards gt. 8 

Postnr. og poststed 2810 Gjøvik 

Telefon 61 13 47 00 

E-post kundesenter@hunton.no 

Internett www.hunton.no 

 


