
DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT
Oslo-Dep Tlf. 20 22 70

-
Rundskriv
J.nr.4615/69D
14.november 1969.

Til fylkesmennene

GODKJENNINGAV KRYSSFINER PRODUSERT I U.S.A. ETTER PRODITU-
STANDARD PS 1-66 SOM UTVENDIG KLEDNING PÅ VEGGER I TREHUS.

På grunnlag av foretatte prøver finner departementetmed
hjemmel i byggeforskrifteneskap.1 § 3, jfr.kap.17,inntil
videre å kunne godkjenne kryssfinér produsert i U.S.A.
etter produktstandard PS 1-66 som utvendig kledning på vegger
i trehus.

Godkjenning meddeles på følgende vilkår:

Hovedleverandørenehar ansvaret for at kryssfinéren
tilfredsstiller US product Standard PS 1-66 for
Softwood Plywood - Construction& Industrial".

•Plateneskal være av tresort i Group 3 eller bedre.
Platene skal være av "Exterior type" og være limt med
vær- og kokefast lim som tilfredsstillerkravene i
"VS Product Standard PS 1- 66".

3 Hver plate skal være merket

G-ROUP3(2 eller 1)

.EXTERIOR

PS 1-66 Fabrikkens nr.

Platene skal være minst 9,5 mm tykke. Hvis platene
har forsenkede spor, skal platetykkelseni sporet være
minst 9,5 mm.
Senteravstandmellom stendere må ikke være større enn
maks. c/c 0,60 m mellom stendere.

Platene skal normalt være så store at de dekker minst
to felt mellom stendere.

Platene skal monteres slik at eventuelle spor blir
stående vertikalt.

Platene skal lektes ut minst 20 mm og slik at hulrommet
bak platene står i åpen forbindelsemed uteluft og slik
at hulrommet kan bli effektivt drenert.



9 Platene skal festesntilunderstøttelsenemed stifter.
Stiftavstandenskal være høyst 150 mm langs plate-
kantene og høyst 300 mm inne på platen. Stiftene skal
være varmgalvanisert;de skal være av type firkantet
trådstift minst nr.22/55 for plater med tykkelse 9,5 mm
og 12,7 mm og minst-nr..25/65fot plater tztcl_tykkelse
15,9 mm eller tilsvarendeeffektiv spesialstift.

Inntil videre finner departementetfor utenlandskkryssfinér
å kunne godta den kontrollordningsom er gjennomførti andre
land. Men departementetforbeholderseg rett til å ta prøver
på det norske marked og få disse undersøkt ved anerkjent
materialprøvningsanstaltpå importørensbekostning.

Saken har vært forelagt departementetsbygningstekniske
utvalg-:

En ber om at dette rundskriv blir gjort kjent for bygnings-
rådene i herr fylkesmannensembetsdistrikt.

En del eksemplareraVrundSkrivet følgerVediagt.
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