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infrastructure to manage and 
deliver information. 

Produktdatablad

UNIK Wall As
Kjøpmannsgt.12
7500 STJØRDAL

Tlf: +47 482 17020
E-post: wetting@unikwall.no

www.unikwall.no
Internett: www.unikwall.no

UNIK Wall standard element støttemur
Målangivelse på element

Beskrivelse 

UNIK Wall standardpanel er element av i impregnert 
trevirke med splittet overflater. (fig 1). 
Baksiden (fig 2) består av 6mm vannfast finerplate med 
brun overflate i front og gul på baksiden. Mellomskiktet 
består av AluZink 3-4mm gabion stålnett rutestørrelse 
76,2mm x 76,2mm. Gabionnettet er forsynt med koblings-
spiral vertikalt i begge endene. (fig.2). Overflaten på 
treverket kan linoljebehandles med flere farger for å gi  
treverk et unikt dekorativt uttrykk.  

Fig.1 Fig.2

Fig.3

Tekniske måldata

Effektiv byggelengde    : 907mm
Effektiv byggehøyde     : 430mm
Vekt pr. element inkl. stålnett  : ca. 7 kg
Frontareal pr. element    : ca. 0,4 m2
Antall element pr. m2    : 2,5 stk

Montering / utførelse 

Monteringsveidening er utarbeidet og finns tilgjengelig 
ved forespørsel på tlf 482 17020

NS 3420-kode for utførelse:
KM2 Murer i terreng
KM2.2 Ensidige murer i terreng
KM2.3 Tosidige murer i terreng
KM2.4 Murer i steinkurver

NS 3451-kode for bygningsde
  77 Parker og hager

  Referanse til NBI bygningsdel
  517.341 Små skille- og støttemurer

Transport og lagring 

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. 
Håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under 
transport.

Avfallsbehandling

Produkt: EAL 170201 og EAL 170405
Emballasje: EAL 170201 (trepalle) og 170203 
(plast). For gjenvinning. 

Bruksområde : 

UNIK Wall standardelement brukes til:

- Støttemur - Støyskjerm - Levegg - Hagemurer 
- Gabionfront - Fasadekledning - Plantekasser 
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HMS-referanser
Miljødeklarasjon, miljømerking 
Produktet består av rent trevirke av furu som er impregnert med kopperforbindelser og organiske fungicider og linolje. 
Det er utarbeidet en miljødeklarasjon, NEPD-472-330-NO Kobberimpregnert- trelast-i-kl-AB. ”Environmental declaration 
of building products” 

Arbeidsmijø
Dersom man skal bearbeide trykkimpregnert trevirke slik at det dannes mye støv, skal man bruke støvmaske av type P2. 

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner 524: 
Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift)534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og 
anleggsplasser (byggherreforskriften) 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Trykkimpregnert trelast vil utvikle gasser som kan være helsefarlige ved brann 

Innemiljøet
Produktet er ment for utvendig bruk og har normalt ingen betydning for inneklimaet.

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet
 
Miljøpåvirkning
En viss utlaking av kopper vil skje når trevirket utsettes for vannpåkjenning. Dette begrenses av å overflatebehandle 
produktet med linolje hvert 10-ende år.

Resursutnyttelse
Produktet består av fornybare ressurser.

Avfallsbehandling
Avfallstype : Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering : Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring : Bygg og anlegg
NS 9431- Kode for 
avfallsbehandling : 1142 / 0400 / 0600 /-----

Ansvarlig firma:
Leverandør impregnert virke  : Moelven Wood as 
Organisasjonsnummer     : NO 941809030 mva
Postadresse     : Sagveien
Postnr. og poststed      : 2074 Eidsvoll Verk
Telefon     : (+47) 63 95 97 50
Telefax      : (+47) 63 95 97 80
E-post     : post.wood@moelven.no
Internettadresse     : www.moelven.no

Produsent     : UNIK Wall As
Organisasjonsnummer     : NO 941809030 mva
Postadresse     : Kjøpmanngate 12
Postnr. og poststed      : 7500 Stjørdal
Telefon     : (+47) 485 17020
Telefax      : (+47)  
E-post     : post@unikwall.no
Internettadresse     : www.unikwall.no
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