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Ditt neste dekke får disse egenskapene dersom du benytter BeachPlank®  
- Sprekker ikke, fliser ikke, råtner ikke 

- Ingen oljing hver vår, vedlikeholdsfritt, trenger kun rengjøring 

- Miljøvennlig. Resirkulert tre og plast. Ingen kjemikalier 

- Skli hemmende, børstet overflate, vått som tørt 

- Fungerer som tre - samme verktøy og teknikker 

Bygg gulvet på uteserveringen med  
BeachPlank®  

IPP AS leverer BeachPlank til uteserveringer i Norge. BeachPlank gjør uteplassgulvet til en bruksplass og ikke en ”arbeidsoppgave”.  

BeachPlank er veldig lett å holde rent og er dessuten vedlikeholdsfritt. BeachPlank er terressebord produsert av trekompositt. Et 

miljøvennlig alternativ til tropiske treslag og trykkimpregnert. 

Grå                         Kirsebær 
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1. PRODUKTBESKRIVE/BRUKSOMRÅDE  
BeachPlank er et miljøvennlig terrassegulv som består av like deler gjenvunnet spon/sagflis og resirkulert plast.  
Under sterk oppvarming presses (ekstruderes) den oppmalte blandingen ut som terrassebord.  
Treverket gir styrke og beskytter mot UV skader. Plasten beskytter treverket mot fukt og insektskader.  
Derfor vil ikke BeachPlank råtne, sprekke, flise eller slå seg. Kombinasjonen treverk og plast gir i tillegg BeachPlank en sklisikker overflate.  

  
BeachPlank terrassebord er ekstremt vær- og vannbestandig og egner seg derfor godt til terrassegulv med jordkontakt, bassengkanter og brygger.  

  
2. TRANSPORT OG LAGRING  
BeachPlank skal transporteres og lagres på flatt underlag med understøtting i avstand CC-60. Ved stabling skal understøttelsene starte i hver ende av stabelen og ligge rett 
under hverandre.  
Terrassebordene blir produsert i Sverige og finnes lagerført i to utførelser: Classic (standard terrassebord) og Invisible (spor i siden for evt. bruk av ShipDeck list). Begge 
varianter lagerføres i farge grå og kirsebær (rødbrun). Bordene leveres i 4,40 meter og har dimensjon 25 x 140 mm. Hver planke veier ca. 17,5 kg. Hele pakker inneholder 40 

bord, 176 lm – ca. 25 m
2
. Det går 7 lm bord pr. m

2
.  

  
3. MONTERING  
Terrassen/balkongen skal generelt bygges i henhold til Byggforskseriens Byggedetaljer A526.411 og A526.413. Materialene fungerer som tre, så man benytter samme verktøy 
og teknikker ved montering. Bjelkelagets senteravstand må ikke overstige 40 cm og det må tas forbehold om ekspansjon ved temperaturforandringer. BeachPlank må ikke 
benyttes som konstruksjonsvirke.  

  
4. GARANTIER OG BEHANDLING  
Det gis 10 års garanti mot flising/sprekking, råte, insektskader og materiellfeil. Forutsatt bruk under ordinære terrasse/  
balkonginstallasjoner.    
BeachPl ank kan males eller beises, men dette er ikke nødvendig for å beskytte materialet. Bordene har i praksis nesten 0 % vanninntrengning.  

 
5. PRODUKTINNHOLD   
Trefiber    40 – 60 %  
Mineralpulver       5 – 20 %  
Smøre- og prossessmidler   1 – 10 %  
Fargepigment         < 2 %  
Polyeten HDPE   20 – 40 %  

  Den eksakte fordelingen av de forskjellige ingredienser er fast, men oppgis ikke. 
 

6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE  
BeachPlank inneholder ingen giftige konserveringsmidler, og kan kastes sammen med annet byggeplassavfall.  

 Plastemballasje behandles som restavfall. Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsdeponi 


