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Kronospan Novopan Træindustri har under 
generationer tillverkat spånskivor på ett 
hållbart sätt. 

En av de viktigaste råvarorna i spånskivorna 
är trä. Trä som odlats på ett hållbart sätt 
och där tillväxten i skogarna och den 
efterföljande användningen av trä bidrar till 
att förbättra miljön och öka välståndet. 
Spånskivor från Novopan Træindustri är 
därför en miljövänlig produkt som består av 
både färskt trä i form av rundvirke (stockar) 
från skogen och flis från sågverk, 
återvinning av olika typer av biprodukter 
från t.ex. andra träindustrier samt trä som 
har använts som emballage, 
konstruktionsvirke och liknande. 

Blandningsförhållandet baseras således på 
upp till 90 % återvunnet trä kompletterat 
med 10 % färskt trä av huvudsakligen 
barrved. På grund av den höga andelen 
återvunnet trä har spånskivorna från 
Novopan  Træindustri en annan 
doftavgivning än motsvarande skivor som 
produce-rats av nyligen fällda träd. 
Speciellt de senare spånskiveprodukterna 
med ett högt innehåll av tall och björk kan 
avge en mycket speciell och stark doft av 
nybearbetat trä, främst på grund av ett högt 
innehåll av terpener som kan leda tankarna 
till ett snickeri.

Det återvunna träet i spånskivor från Novopan Træindustri har inte samma höga innehåll av terpener som 
avger den friska ”trädoften”. Spånskivorna avger en doft som motsvarar MDF/HDF och masonit. Terpener 
och andra dofter avdunstar med tiden i återvunnet trä på grund av uppre-pade värmebehandlingar och 
stark uttorkning under flera tillverknings-processer. 
Den ”annorlunda” doft som kommer från spånskivor från Kronospan Novopan Træindustri är naturligtvis 
annorlunda jämfört med om det var färskt trä. Lukten från spånskivan är på intet sätt skadlig. Träet 
upphettas under torkningsprocessen till högre temperatur än 110 0C så att eventu-ella oönskade 
organismer avlägsnas.
Observera Om du eller dina kunder fortfarande är osäkra på den natur-liga, ofarliga och ovanliga ”doften” 
från Kronospan Novopan Træindustris produkter, kan en *TI-rapport erhållas från säljavdelningen som 
visar att produkterna inte avger eller innehåller skadliga ämnen. 

*Teknologisk-rapport
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