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Kronospan Novopan Træindustri  har 
gennem generationer produceret spånplader 
på bæredygtige vilkår. 

En af de vigtigste råvarer i spånpladerne er 
træ. Træ dyrket på bæredygtige vilkår, og 
hvor væksten i skovene og den efterfølgende 
anvendelse af træ bidrager til at for-bedre 
klimaet og skabe øget velfærd. Spånplader 
fra Novopan Træindustri er derfor et 
miljøvenligt produkt, der består af  både frisk 
træ i form af rundtræ (træstammer) fra 
skovene og flis fra savværker, 
genanvendelse af forskellige former for 
biprodukter fra f. eks. andre træindustrier, 
og træ, der har været anvendt som emballa-
ge, bygnings- tømmer o.lign. 

Blandingsforholdet er således baseret på op 
til 90 % genbrugstræ suppleret med 10% 
frisk træ primært nåletræ. Grundet den høje 
andel af genbrugstræ har spånpladerne fra 
Novopan Træindustri en anden duftafgivelse 
end tilsvarende plader produceret af 
nyfældet træ. Specielt sidstnævnte 
pladeprodukter med stort indhold at fyr og 
birk, kan afgive en særdeles markant stærk 
duft af nyforarbejdet træ, primært pga. højt 
indhold af terperner, der kan henlede 
tankerne på et snedkeri.

Genbrugstræet i spånplader fra Novopan Træindustri har ikke tilsvarende høje indhold af terpener, der 
afgiver disse friske ”trædufte”. Spånpladerne afgiver en duft svarende til MDF/HDF og masonit. 
Terperner og andre duftstoffer er fordampet over tid i genbrugs træ grundet flere gange varmebehand-
ling og stærk nedtørring under flere fremstillingsprocesser.
Den “anderledes” duft der kommer fra spånpladen fra Kronospan Novopan Træindustri, er selvfølgelig 
afvigende i forhold til, hvis det var frisk træ. Duften der kommer fra spånpladen er på ingen måde 
sundhedsskadelig. Træet er under tørreprocessen opvarmet til højere end 1100 celsius , dvs. at 
eventuelle uønskede organismer er fjernet.

Bemærk Såfremt De eller Deres kunder stadig usikker på den natur-lige, harmløse og anderledes 
“duft” fra Kronospan Novopan Træindustri produkter, kan en *TI-rapport rekvireres i salgsafdelingen, 
som dokumentation for at  produkterne ikke afgiver eller indeholder sund-hedsskadelige stoffer.

*Teknologisk-rapport

Produceret af 90 % genanvendt træ og 
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