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Förord 

Det är känt inom träbranschen att fiberresning som uppstår vid lackering av MDF-profiler är 
ett problemområde. Fiberresningen resulterar i hög arbetsinsats vilket medför höga kostnader 
för företagen. För att reducera fiberresning innan slutlackeringen krävs det bl a spackling eller 
grundlackering med flera skikt och mellanslipning. 

V i d fräsning, slipning och annan mekaniskt bearbetning av M D F p g a fiberresning uppstår 
dammalstring som ett arbetsmiljöproblem. 

Projektet har genomförts av Trätek med medel från Arbetsmiljöfonden. Studien t i l lkom för att 
kartlägga vilka möjligheter det finns att förhindra, reducera eller undvika fiberresning vid 
bearbetning av M D F . Kartläggningen är tänkt att ge företagen information och inspiration för 
att förbättra sina arbetsplatser och arbetsmetoder vid bearbetning av MDF. 

Jag v i l l rikta ett varmt tack t i l l alla personer från näringslivet samt kollegorna på Trätek, vilka 
varit t i l l stor hjälp vid insamling och bearbetning av information om problemområdet. Jag vi l l 
också tacka de företag som har gjort det möjligt att besöka deras arbetsplatser för bearbetning 
och ytbehandling av M D F . 

Riidiger Ott, Jönköping den 22 maj 1996. 

Sammanfattning 

MDF-skivor har egenskaper som tillåter användningsområden som ligger mycket nära den för 
massivträ, M D F är homogent och kan sågas, fräsas, slipas, blästras, borras, limmas, betsas och 
ytbehandlas. Hittil ls har det varit nödvändig att spackla spånskivomas kanter eller limma 
kantlister av massivträ på skivorna för att få fina ytor som sedan kan målas, betsas eller 
lackeras. V i d användning av M D F kan själva skivan bearbetas direkt, vilket sparar tid och 
material. 

Skivmaterialet har ett mjukare mittskikt som suger upp mycket vätska. A v denna anledning 
medför användandet av M D F också att stark fiberresning uppstår vid ytbehandling av dess 
kanter och profiler. Arbetsinsatsen för slipning av profiler i M D F är därför hög. Det behövs 
spackling eller grundning för att reducera fiberresning i skivornas mittskikt samt mellan
slipning för att få fina släta ytor vid slutlackeringen. 

I denna kartläggning beskrivs MDF-materialet och förutsättningar vid bearbetning som skapas 
genom profilfräsning och slipning. Hänsyn tas även t i l l arbetsmiljöaspekter. Det beskrivs 
metoder som rul l - och pressprägling där MDF-ytan formas med hjälp av värme och tryck. V i d 
denna process skapas en sluten, tät yta utan fiberresning som ej kräver slipning. 

Friktionsglättning är en ny och mycket intressant metod som utvecklats i Dresden, i östra 
Tyskland. Metoden arbetar dammfritt. Här använder man sig av fräsliknande blanka verktyg 
för att glätta profilen med hjälp av tryck och verktygets rotation. Vid denna process alstras 
värme i MDF-profilen vilket "smälter" ihop ytskiktet och ger en sluten och tät yta. 



Läsaren får även en kort inblick i ytterligare metoder och utvecklingsmöjligheter. Bl a 
värmeglättning, yttätning med polyuretan och användning av en ny typ av robot, som är 
lämplig för uppgifter där det krävs noggrannhet och påföring av högt tryck. 

Avsikten med kartläggningen har varit att skapa underlag för fortsatt arbete inom nämnt 
problemområde. Den kan också användas för att sprida kunskap om nya metoder och teknik 
som kan f rämja utvecklingen i träindustrin. 

1. Problem med fiberresning i MDF 

M D F är en homogen skiva som finner stor användning i träindustrin och efterfrågan ökar. Vid 
profilfräsning, slipning och ytbehandling av MDF-skivan uppstår dock vissa problem då 
skivans mittskikt har lägre densitet än ytskiktet. Denna är inte bara mjukare utan har också en 
stor förmåga att ta upp fukt, vilket leder t i l l stark fiberresning vid ytbehandling. 

Att spackla eller mätta MDF-kanter och profiler med grundlack är därför vanligt förekom
mande arbetsuppgifter på företagens ytbehandlingsavdelningar. Här krävs mycket manuellt 
arbete vilket är dyrt för företagen och slitsamt för operatörerna. 

Den manuella spacklingen är känd för att den innebär stor risk för belastningsskador. 
Belastningen på tumme och fingrar som håller spackelverktyget, i kombination med en stel 
arm, som pressar handen och spackeln mot underlaget, innebär att skada kan uppstå i såväl 
handen, armen, axelpartiet som i delar av ryggen. Arbetet utförs också nästan alltid stående 
vid ett bord. Möjligheten att sitta eller att vila benen begränsas ofta av att materialet måste 
hämtas t i l l arbetsbordet och .sedan läggas i staplar. 

Slipning för hand med hjälp av slipband eller slipkloss är vanligt förekommande. Speciellt i 
ytprofiler .som är svåråtkomliga och ej kan slipas på löpmeter med standardmaskiner. 
Handslipning ger ont i fingrarna och sliter huden på fingertopparna. 

Luf t eller eldrivna handslipmaskiner underlättar slipning av profiler men medför viss risk att 
avverka för mycket på de mjuka kanterna vilket ger formförändringar i de mjuka M D F -
profilerna. Det sprids också mycket damm genom vibrationen och rörelserna vid avsaknad av 
näraliggande utsug. Vid långvarig användning av oscillerande handslipmaskiner kan det 
upp.står vibrationsskador i handen, s k vita fingrar. 

Företagen försöker med olika åtgärder att undvika ensidiga och statiska arbetsuppgifter genom 
att tillämpa arbetsrotation eller förändring av arbetsplatser. Möjligheten t i l l arbetsrotation vid 
spackling och profilslipning begränsas ofta av att arbetsuppgiften kräver stor noggrannhet 
samt tålamod och uthållighet, vilket inte alla människor besitter. Felaktig och slarvigt utförd 
spackling eller slipning kan medföra kassation, omarbetningar eller reklamationer. 

2. Syftet med kartläggningen av problemområdet 

Avsikten med denna studie är att lyfta fram metoder och teknik som är lämpliga för att 
reducera fiberresning i MDF-profiler. Men även att sprida kunskap om nya attraktiva och 



lönsamma metoder som kan utveckla svensk träindustri. Kartläggningen begränsas dock t i l l 
att vara allmänt orienterande om material och metoder som berör bearbetning av M D F -
detaljer före den egentliga ytbehandlingen. 

Syftet med kartläggningen har varit att: 
• få en uppfattning om de i Sverige och övriga Europa använda metoderna för att reducera 

fiberresning i MDF-profiler. 
• hitta och undersöka alternativ teknik t i l l manuell slipning. 
• hitta och undersöka alternativa metoder och verktyg för att reducera fiberresning i M D F . 
• hitta lösningar som kan förbättra arbetsmiljön kring berörda arbetsplatser. 
• att skapa förutsättningar för att kunna reducera manuell slipning av MDF-profiler. 
• skapa underlag för fortsatt arbete inom nämnt problemområde. 
• sprida kunskap om nya attraktiva och lönsamma metoder som kan utveckla den svenska 

träindustrin. 

3. Hur vi har gått tillväga 

För att sammanställa fakta och material t i l l denna kartläggning gjordes ingående litteratur
studier i svenska och tyska facktidningar samt undervisningsmaterial från Y T H - trä i 
Jönköping och Högskolan i Karlstad. 

Vidare gjordes företagsbesök hos köks- och kisttillverkare där företagsledare och produkt
ansvariga delgav sina erfarenheter om bearbetning av M D F och fiberresning i MDF-profiler. 

Personal från Trätek i Stockholm och Jönköping bidrog med kunskap och erfarenheter om 
M D F som material samt skärande bearbetning, arbetsmiljö och slipning. Dessutom har Tom 
Nordquist och Björn von Tell bidragit med sina erfarenheter, bl a om MDF-bearbetning och 
arbetsmiljö i träindustri samt prägling av M D F ur ett europeiskt perspektiv. 

Vissa delar av kartläggningen bygger på tidigare undersökningar utförda av eller för Trätek. 
Två företag som tillverkar och levererar MDF-skivor intervjuades om materialets egenskaper 
och marknad. 

Ett antal företag som tillverkar dörrar, luckor och lister i M D F intervjuades för att få reda på 
deras erfarenheter av MDF-materialet, bearbetningsmetoder och teknik. Detsamma gjordes 
med ett flertal konstruktörer, maskintillverkare och -leverantörer. 

En viktig kontakt skapades med det Tyska Instututet (ihd) i Dresden som även tillhandahöll 
bildmaterial t i l l denna kartläggning samt materialmönster om metoden friktionsglättning. 



4. MDF-skivor 

Beteckningen M D F står för Medium Density Fibre Board eller fiberskiva med medeldensitet. 
Redan under 60-talet började tillverkningen i USA. Sedan dess har MDF-skivan blivit allt mer 
populär och finner nu stor användning i möbelindustrin. Efterfrågan ökar fortfarande och 
MDF-skivan fabriceras nu återigen även i Sverige. MDF tillverkas av defibrerat trä enligt en 
torr metod som liknar spånskiveprocessen. Tillverkningen sker dock enbart av fibrer och ej av 
spån vilket ger en homogen skiva. 

M D F är ett lättbearbetat skivmaterial som är beständigt mot fukt och temperaturförändringar. 
Med den homogena MDF-skivan skapas möjligheter för tillverkning av t ex allmogeluckor för 
kök i ett enda stycke, vilket hittills bara kunnat göras i massivt trä. M D F kan profilfräsas och 
betsas, lackas eller målas direkt efter slipningen, vilket möjliggör en helt ny formgivning. 
Trots ett högre m~-pris gör den enklare bearbetningen ofta att totalkostnaden för bearbetning
en blir lägre. 

4.1 Insatsmaterial I MDF-skivor 

Insatsmaterial i MDF-skivorna är varierande beroende på tillverkningsprocessen och t i l l 
verkaren. Den största delen av MDF-skivan, upp t i l l 90 %, består av trä. För tillverkning av 
M D F används flis som under tillförsel av ånga och tryck defibreras mekaniskt med hjälp av 
malskivor. Samtidigt frigörs träet också från ligninet, träets naturliga " l im". Redan i denna 
process tillsätts lim (bindemedel) och vax vilket ger en mycket jämnare och säkrare l im
blandning samt minskar risken för t ex limklumpar. Vax (hydrofoberingsmedel) har även 
funktionen att minska skivans tjocklekssvällning. 

Som l im används karbamidhartslim (ureaformaldehyd), härdare och i skivans ytskikt härd-
ni ngsfördröj are som t ex ammoniak. Andra insatsmaterial kan vara olika typer av brand
skyddsmedel. Rester av sand och bark kan förekomma som icke önskade föroreningar. De 
olika ljushetsgraderna på MDF-skivorna beror på om dessa är tillverkade av lövträ, barrträ 
eller av olika träslagsblandningar. 

Vissa insatsmaterial och föroreningar kan orsakar störningar i produktionsprocessen. Stor 
andel vax på skivytan kan sätta sig i slipbandet. För mycket vax på ytan kan också ge dålig 
vidhäftning vid fanering eller långsam torkning vid ytbehandling. Genom föroreningar som 
sand eller metall kan verktyg och slipband skadas så att de måste bytas, innan de är slitna. 

Ett överskott av ammoniak i ytskiktet kan leda t i l l gulfärgning vid ytbehandlingen. Bark och 
andra föroreningar i MDF-skivan kan ge urslag vid fräsning. Sådana urslag behöver sedan 
åtgärdas genom t ex spackling. 



4.2 MDF-skivornas egenskaper 

MDF-skivornas egenskaper kan skilja sig åt mellan olika fabrikat. Beroende på vilken 
densitetsfördelning (i skivornas tjockleksriktning) som väljs kan MDF-skivor med olika 
densitetsprofiler skapas. MDF-skivorna är medelhårda och har en densitet mellan 600 och 
1000 kg/m" men ligger vanligtvis mellan 720 och 850 kg/m . Detta är högre än för de flesta 
spånskivor, men lägre än för hårdboard. De tunna skivorna har en större densitet än de 
tjockare. MDF-skivorna tillverkas av helt enhetligt fibermaterial. 

Densitetsprofilen påverkar MDF-skivans kanttäthet och därmed förmågan att suga upp mer 
eller mindre mängd lack vid ytbehandlingen. En stor densitetsskillnad mellan skivans yta och 
skivans mitt innebär en porösare struktur och större benägenhet t i l l fiberresning. M D F 
tillverkas i många olika format och tjocklekar från 1,8 t i l l 60 mm. De vanligaste tjocklekarna 
är dock 12, 16, 19 och 22 mm. 

MDF-skivorna bearbetas som massivträ, de kan sågas, svarvas, hyvlas, fräsas, slipas eller 
blästras. M D F har ingen fiberriktning vilket underlättar bearbetning med skärande verktyg. 
Profiler i kant och yta framställs vanligtvis genom bearbetning med roterande, skärande 
verktyg. Det fasta och täta ytskiktet visar mycket liten benägenhet t i l l fiberresning. V i d 
fräsning av grunda spår uppnås därför ganska fina ytor. 

Då materialet är lättslipat krävs det speciell utrustning för slipning av profiler i M D F , för att 
bevara profilens form. Tränger profilen in i skivans mittskikt kan ytan bli porösare och mer 
svårslipad. För att få en f in och jämn lackyta över hela möbeldetaljen krävs det då spackling 
eller grundlackering med flera skikt och mellanslipning. 

Väl utförd slipning före ytbehandlingen ger mindre fiberresning, lägre lackförbrukning, 
enklare lackslipning och ett bra ytbehandlingsresultat. 

Om det ställs stora krav på snäva tjocklekstoleranser krävs det ibland att MDF-skivan 
egaliseras före fanering. 

M D F är beständig mot fukt och temperaturförändringar. V i d stora klimatförändringar tar dock 
MDF-skivorna upp fukt, vilket kan leda t i l l att de blir skeva eller kupiga. Formaldehydkrav 
från myndigheter i Tyskland och Danmark har lett t i l l ändrade limrecept. 

4.3 Dammalstring 

Vid all bearbetning av M D F med skärande eller slipande verktyg uppstår förutom fina spån 
också ett f in t damm. Det kräver mycket arbete att täta det porösa mittskiktet i MDF-skivan 
med lack eller spackel. Även vid finslipning av dessa skikt alstras fint damm. Är dammet 
elektrostatiskt laddat fastnar det lätt på detaljerna. 

På företagen är det fortfarande mycket vanligt att sprida damm genom att blåsa rent detaljerna 
med tryckluft, varvid dammet finfördelas och sprids i hela lokalen. Fina svävande damm
partiklar inandas lätt vilket leder t i l l arbetsmiljöproblem. Vissa träfibrer av lövträ är klassade 
som cancerframkallande. Detta gäller inte för fibrer av barrved (furu och gran). 
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5. Bearbetning av MDF-skivor 

M D F är lättarbetat och bearbetas som massivträ. Fibrerna i skivmaterialet har dock en be
nägenhet att återfjädra när dessa utsätts för tryck. M D F betraktas som mycket lättslipat. 
Slipkornen nöts inte nämnvärt och igensättning av slipverktygen är sällan förekommande vid 
normala fukthalter. 

Det är känt att M D F har en större benägenhet t i l l fiberresning i kanten, vilket beror på en 
porösare struktur i skivans mittskikt. Fiberresningen kan reduceras genom kantslipning. 
Samtidigt avlägsnas kutterslag och andra bearbetningsfel och kantens yta får även rätt 
ytstruktur inför ytbehandlingen. 

Olika metoder for att glätta ytor 

i I i 
pressning 

styva verktyg 
utan relativ 
rörelse 

rullning 

lös rulle utan 
relativ rörelse 
av verktyg 
eller detalj 

glättning 

Friktionsglättning 
(Re ibg lä t t en) 

Värmeglättning 

slipning 

med 
relativ rörelse 

sickling 

med 
relativ rörelse 

Med stelt/styvt verktyg 
och relativrörelse av 
verktyg och detalj 

Med roterande verktyg 
och relativrörelse av 
verktyg och detalj 

Figur 01. Bilden visar olika metoder för att glätta ytor och därmed reducera fiberresning. 

5.1 Profilfräsning 

Profiler i kant och yta framställs genom bearbetning med roterande verktyg. MDF-skivans 
fasta och täta ytskikt visar en mycket liten benägenhet t i l l fiberresning. Vid fräsning av grunda 
spår uppnås därför relativt fina ytor. Tränger profilen däremot in i mittskiktet blir ytan porös
are (fibrerna bildar ludd). 

Det står utan tvivel att spånskivan slöar skäreggar betydligt mer än MDF-skivan. Normalt är 
den dock kompaktare och mer förslitande än vanliga hårda träslag. För att få kvalitativt bra 
skärresultat rekommenderas användning av hårdmetall- eller diamantbestyckade verktyg. 

En viktig faktor vid profilfräsningen är matningshastigheten i relation t i l l skärhastigheten. Ar 
frammatningen för hög blir det lätt stora kutterslag och ytan kan bli ojämn. V i d för låg 
matningshastighet däremot kommer eggarna inte att skära ordentligt i skivan utan tenderar att 
endast nöta profilen. Detta medför i sin tur att produktionen av damm ökar och att skäreggarna 
snabbt slits ut. 



Ogynnsamma skärförhållanden uppstår vid profilering av MDF-skivan med överfräs. Små 
verktygsdiametrar, stort skärdjup och därmed lång ingreppssträcka för varje tand leder t i l l 
ökad värmebelastning, vilket minskar eggarnas livslängd avsevärt. V i d fräsning av djupa 
profiler i ytan kan dessutom ytskiktets balans rubbas och skivan kan kupa sig. 

MDF-fibrerna har en benägenhet att återfjädra när de har utsatts för tryck. Därför bör 
släppningsvinklar på verktyg vara stora. Små spånvinklar kan i ogynnsamma fall orsaka 
fiberresning i profilens botten. För att motverka uppkomst av friktionsvärme mellan 
verktygseggen och MDF-materialet bör man försäkra sig om att det avverkas ett spån som 
överstiger 0,1 mm i medelspåntjocklek. Därmed ökar också livslängden för skäret. Med fördel 
kan verktyg med axialvinkel (framfasvinkel) på skäret väljas. 

Genom att anpassa utformningen av MDF-profilen kan en del svårigheter senare i bearbet
ningen undvikas. Man erhåller mindre porösa fibrer i snittytan vid raka snitt än vid konkava 
eller konvexa snitt. Samma förhållande gäller även för förekom.sten av föroreningar i snittytan 
vid kapning eller profilering. 

Genom att undvika skarpa ytter- och innervinklar kan profilens känslighet för slagskador 
reduceras, samtidigt som den går lättare att måla. Använder man sig av runda flytande former 
är det lättare att finslipa så att ojämnheter, som vanligtvis skulle synas vid en rak snittyta, kan 
döljas. 

Figur 02. Bilden visar en fördelaktig utformning av kantprofiler på MDF-skivan. 

5.2 Profilslipning 

Vid bearbetning av MDF-skivor uppstår ibland defekter som kutterslag, repor, tryckmärken, 
urflisningar mm. Trots användning av skarpa verktyg och bearbetning på ett noggrant sätt 
uppstår fiberresning vid ytbehandlingen. Defekterna behöver åtgärdas före ytbehandlingen 
genom slipning. 

Tränger den frästa profilen in i det mjuka mittskiktet blir ytan porösare och därmed mera 
svårslipad, vilket också gäller för MDF-kanterna som har en porösare struktur än plansidan. 
För att f å en f in och jämn lackyta över hela möbeldetaljen kräver dessa spackling eller 
grundlackering med flera skikt och slipning. 

Slipningen av de profilerade ytorna är avgörande för slutresultatet och har två viktiga 
uppgifter. Dessa är att ta bort kutterslag, repor och andra ytfel, samt att ge rätt ytstruktur för 
ytbehandlingen genom fina sliprepor och en viss tryckpolering som också tätar ytan. 
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Väl utförd slipning före ytbehandlingen ger mindre fiberresning, lägre lackförbrukning, 
enklare lackslipning och ett bra ytbehandlingsresultat. På företagen användes flera olika 
metoder och ibland kombinerades dessa. 

Är fiberresningen kraftig kan det tar mycket tid att avlägsna denna vid lackslipning. V i d 
slipning ska finkorniga slipverktyg användas. Därmed kan lackinsugning och fiberresninj 
minimeras. Genom att både använda med- och motslipning på samma yta erhålls mindre 
fiberresning. 

5.2.1 Profilslipning för hand 

I brist på lämplig utrustning utförs lackslipning av kanter och profiler oftast manuellt, vilket 
resulterat i att MDF-skivan anses orsaka höga kostnader i samband med ytbehandlingen. 

Kantprofiler är lätta att slipa med maskin och handslipning förekommer bara i undantagsfall. 
Ytprofiler eller dekorspår är mera svårarbetade. Bearbetningen måste ske ovanifrån och kräver 
helt annan utrustning än vid framställning av kantprofiler. Just slipning av ytprofiler sker 
oftast för hand med slippapper, vilket ger smärta i fingrarna och nöter huden i fingertopparna. 

Luft- eller eldrivna handslipmaskiner med linjär-oscillerande rörelse underlättar slipning av 
ytprofiler. Det är dock svårt att slipa svängar eller hörn. Det är också risk att dessa maskiner 
med sina mjuka slipsvampar avverkar för mycket av kanten, vilket förändrar profilerna. 

Figur 03. Här visas en luftdriven linjärslipmaskin med fram- och återgående rörelse (STEAB 
i Västervik AB). 
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Vid långvarig användning av oscillerande handslipmaskiner kan det uppstå vibrationsskador i 
handen, s k vita fingrar. Det sprids också mycket damm genom maskinens vibrationer och 
arbetsrörelser vid avsaknad av näraliggande utsug. 

På vissa företag förekommer slipning för hand mera sällan. Här eftersträvas istället bästa 
möjliga yta vid profilfräsningen för att sedan direkt kunna grunda och, efter en fladder-
slipning, slutlackera. 

5.2.2 Profilslipning med maskin 

Det finns principiella skillnader mellan bearbetning av profiler i kant och profiler i ytan. 
Företagets maskinpark bestämmer vilka profiler som kan bearbetas och hur mycket tid det 
krävs för att f å fram önskat resultat. 

Olika metoder och maskiner används vid slipning av MDF-detaljerna. Kantprofiler är enkla 
att bearbeta då de framställs med vanlig bordsfräs och kan slipas på löpande meter. Det är lätt 
att komma åt profilerna och maskinomställning krävs enbart vid ändrad profi l , profildjup eller 
skivtjocklek. 

Bandslipning är den metod som används på plana ytor och raka kanter. Med ett speciellt 
elastiskt slipband och en profilerad slipsko/tryckplatta kan i viss mån även MDF-profi ler 
slipas med bandslip. Det är dock svårare att använda samma maskiner och utrustning som vid 
slipning av massivträ, eftersom M D F är så mjuk och lattslipad. Arbetsstycket har inte samma 
förmåga att trycka in bandet i sin profilsko utan att bli förstört/påverkat i formen. Problemet 
kvarstår även om man använder sig av slipband med finare slipkorn. 

Homogena elastiska slipskivor och slipstift passar bra för profilslipning. Dessa kan formas t i l l 
önskad profi l och ger bra åtkomlighet på krökta kanter. Elastiska slipskivor och slipstift har 
även en viss polerande effekt, vilket är av fördel vid slipning av MDF-profiler. Vid denna 
slipprocess uppstår värme som fäller ut vax så att MDF-porerna tätar och fiberresningen vid 
målningen blir begränsad. 

Fladderslipskivan består av slitsade slipband, som ibland förstärks av borstar och monteras på 
vals. Dessa används för slipning av raka kanter, profilerade kanter, urfrästa spår och profiler i 
ytan. För att få bra slipresultat passerar detaljerna fladderslipen två gånger. Andra gången 
vrids de 90° för att få optimal effekt genom både med- och motslipning i växelverkan. Detta 
ger bra slipresultat i de profilerade spåren. Ibland används vakuumsug i rullbanan som 
säkerställer detaljernas transport genom maskinen. 

5.2.3 Profilslipning med formpressade slipduks verktyg 

Formpressade slipduksverktyg finns t i l l såväl numeriskt styrda maskiner som standard-
fräsmaskiner. Profilerna anpassas efter kundens önskemål. Putssegmentet består av formad 
tunnväggig flexibel plast med pålimmad slipduk. Denna kan bestå av en eller flera delar och 
fästes med hjälp av en klokrans på en grundprofil av s k moosgummi. 
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Metoden säkerställer snabba byten av slipsegmenten när slipduken på dessa är nötta. 
Grundprofilen av moosgummi säkerställer jämnt sliptryck och flexibilitet i slipprofilen. 

Bild I Bild 2 Bild 3 

Figur 04. Bilden visar tre olika formpressade slipduksverktyg. Bild 3 visar tydligt verktygets 
uppbyggnad. Nederst grundplattan, däröver grundprofil av moosgummi, däröver den 
utväxlingsbara flexibla slipringen samt klokransen av metall. (ARMINIUS-Schleifmittel 
GmbH / Detmold). 

En tillverkare erbjuder även en optisk mätutrustning för att överföra frästa profiler direkt t i l l 
en CAD-ritning så att optimala slipverktyg kan framställas. Metoden ger noggrann över
ensstämmelse mellan fräst profil och slipverktyg vid bearbetningen och därmed lång tid 
mellan verktygsbyten. 

5.2.4 Profilslipning med elastiska slipskivor och slipstift 

Plastbundna elastiska slipskivor framställs genom att slipkorn blandas in i en plast, vilken i en 
gjutform skummas upp t i l l önskad porösitet. Beroende på använd skumplast och tillverknings
metod samt kombination av slipmedel, bindemedel och porer varierar skivornas slitstyrka och 
elasticitet. 

Slipskivorna och slipsliften tillverkas med korund eller kiselkarbid i kornstorlek mellan 
nummer 36 och 400. Det finns mjuka, mcdelhårda, hårda och extrahårda skivor. 
Sammansättningen väljs efter träslag och slipmetod. För varje sliptyp finns en maximal 
rotationshastighet som inte får överskridas. Den varierar mellan 15 och 35 m/s i periferi
hastighet. Lämplig matningshastighet ligger mellan 0 - 2 0 m/min beroende på sliptryck, 
skivans periferihaslighet och sammansättning. 

Slipskivorna och slipstiften är homogena vilket ger lång livslängd. De kan lätt formas t i l l 
profiler med skarpa hörn och komplicerade former, vilket gör dem speciellt lämpliga för 
slipning av MDF-profiler med sitt mjuka mittskikt. Slipkornen är mycket hårda och nöter 
kraftigt på de flesta material. De skär av fibrerna och tar bort kutterslag och ojämnheter. 

Slipkornen har en f jädrande infästning, så att man undviker vassa repor och igensättning vid 
slipningen. Det elastiska bindemedlet ger friktionsvärme, som får MDF-ytans hartser och 
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bindemedel att mjukna och täta ytan. Slipskivematerialet ger därmed en kombination av 
tryckpolering och slipning. Bearbetning ger en slät och på gränsen t i l l bränd yta på profilen 
eller kanten och minimal fiberresning. Avverkningen på ytan kan styras genom såväl 
slipskivans/slipstiftets hastighet och sliptryck samt matningshastighet. 

Som profileringsverktyg användes en syntetisk diamantplatta på ett skaft. Diamantens hårdhet 
möjliggör formning av de skarpaste profiler. Profilerings verktyget används för såväl formning 
av slipskivor som slipstift t i l l rundgång och önskad form. Ett alternativ t i l l profileringsverktyg 
fås genom att f räsa fram en list med önskad profil i ett hårt träslag. I denna sågas tvärgående 
spår med ca 25 mm delning. 

Säkerhetsföreskrifter vid hantering av elastiska slipskivor: 
Arbetarskyddsstyrel.sens Författningssamlingar AFS 1987:18 och AFS 1993:32 behandlar 
slipmaskiner och slipverktyg och gäller i tillämpbara delar för elastiska slipskivor. 

5.3 Arbetsmiljö vid sliparbetsplatser 

Dammalstring vid trä- och lackbearbetning, men även vibrationer, buller, ergonomiska villkor 
och statisk elektricitet vid främst handslipning och manuell slipning, orsakar dålig arbetsmiljö 
för personalen vid dessa arbetsplatser. Förbättrad arbetsiniljö vid sliparbetsplat.ser innebär ofta 
ökad automati.sering och att personalen får andra arbetsuppgifter. 

V i d manuell slipning av M D F används ofta oscillerande luft- eller eldrivna slipmaskiner och 
det bildas små dammpartiklar. Dessa sprids genoin rörelserna, slipmaskinernas vibrationer 
och avsaknad av näraliggande utsug. De fina dammpartiklarna kan framkalla andningsbesvär, 
allergi eller överkänslighet. 

Hygieniskt gränsvärde för trädamm är 2 mg/m"' (AFS 1993:9). Vissa träfibrer av lövträ är 
klassade som cancerframkallande och vid främst möbeltillverkning har viss risk för nä.scancer 
påvisats. Detta gäller inte för MDF-skivor som enbart innehåller fibrer av barrträ. 

5.3.1 Rätt spånhuv för numeriskt styrd fräs 

Dammalstring och spridning påverkas av bearbetningsförhållanden. Höga varvtal i förhållande 
t i l l matningshastigheten ger stor dammandel. En rätt utformad spånhuv underlättar infång
andet av spån och damm. Med förhållandevis blygsamma investeringar kan problemen med 
dammspridning minskas. 
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Figur 05. Bilden visar en fast ring i inloppet av utsugningsdonet som ger fullständig kontroll 
över vilka vägar luftflödet tar. Borst i inloppet medför diffusa och okontrollerbara luft-
genomsläpp vid tilluftflödet. 

Borst i utsugningsdonets inlopp medför diffusa och okontrollerbara luftgenomsläpp vid flödet 
av tilluften. En fast ring i inloppet av denna ger fullständig kontroll över vilka vägar 
tilluftsflödet tar. V i d en arbetsoperation placeras den på ett bestämt avstånd från materialet. På 
så sätt passerar tilluften alltid det område där spånan befinner sig och tar med sig den. 

Det finns andra sätt att komma åt problem med spån och damm vid bearbetning av M D F -
skivor; t ex genom att minska materialövermånen på detaljen från 6 mm t i l l 3 mm. V i d 
bearbetning med numeriskt styrd fräs kan mängden spån och damm som uppstår halveras. 

6. Yttätning genom prägling 

Prägling är en metod där ytor på M D F eller massivträ formas med hjälp av hög temperatur 
och högt tryck. Metoden kan ersätta profilfräsning och är särskilt lämplig för utsmyckning av 
lister och stora serier av detaljer med identiska mönster eller utseende. Kostnaderna för 
prägling jämför t med fräsning är vid tillräckligt stora serier låga. 

Präglingstekniken ger möjligheten att tillverka komplicerade mönster på kort tid. 
Utformningen av dekorationer begränsas enbart av präglingstekniken och kostnaden för 
framställning av präglingsverktyget. Man skiljer mellan rullprägling och pressprägling. 

För såväl rullprägling som pressprägling gäller dock följande. Där pressning sker är skivan 
hårdare och tätare. Ingen fiberresningen förekommer, varför det inte heller krävs någon 
slipning. Den p g a präglingen täta ytan ger också reducerad lackförbrukning. 

Al la MDF-fabrikat är inte lämpliga for prägling. M D F som innehåller bark ger alltid problem 
då det vid höga temperaturer bränner och löser sig ur ytan. För att förhindra vidhäftning av de 
värmda trädetaljerna på präglingsverktyget ska detta ha ett ytskikt av krom. 
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6.1 Rullprägling 

Rullprägling bygger på varmpressning av detaljerna med hjälp av valsar. Tekniken är mest 
lämplig för prägling av kanter, ramlister och liknade. Valsarna värms med hjälp av gasol-
brännare och mönstret trycks därefter in i detaljerna i en kontinuerlig process. 

Mönstret återkommer med j ämna mellanrum beroende på valsarnas diameter. Stora valsar 
skapar utrymme för större variation men är dyrare att framställa. Små valsar är billiga och 
lämpliga för snabbt återkommande ornament och mönster. Det är svårt att rullprägla mönster i 
olika riktningar på samma detalj. 

För viss prägling används även en träpasta som läggs på trädetaljerna strax innan präglingen. 
Användning av träpasta möjliggör snabb framtagning av djupa och komplicerade profiler och 
mönster. 

Maskiner för varmprägling av trä tillverkas bl a i Italien och kan användas för produktion av 
såväl lister som brädor. Även dekorbearbetning av större detaljer är möjligt. Kapaciteten hos 
maskinerna ligger mellan 90 - 400 m/tim. 

Maximalt präglingsbredd är 450 mm och maximal trägenomsläppning är 700 mm. 
Präglingsdjupet ligger vanligtvis vid maximalt 3 mm, men kan vid skärande vinklar även 
uppgå t i l l maximalt 7 mm. Dessa maskiner används i Sverige enbart i kistindustrin. 

Figur 06. Här visas två trälister med ornament som är framställda genom rullprägling 
med hjälp av träpasta. 
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Figur 07. Bilden visar en maskin för rullprägling av trä. Uppvärmning av rullarna sker med 
hjälp av gasolbrännare (öppen låga). Prägling kan även utföras med hjälp av träpasta som 
läggs på trädetaljen med hjälp av en speciell (här ej visad) anordning på präglingsmaskinen 
(renzo borgonovo/Eiderstedt & Fröding AB). 

6.2 Pressprägling 

Pressprägling är lämpligt för stora serier med identiska detaljer som dörrar, ben t i l l bord och 
stolar, bildhuggeriarbeten mm. Under en viss period var metoden mycket vanligt vid t i l l 
verkning av MDF-luckor t i l l kök. Kostnaderna för tillverkning av pressverktygen blev dock 
för höga när allt fler modeller och mindre serier producerades. 

Maximalt präglingsdjup är i vanliga fall 5 mm. Önskas djupare prägling krävs förfräsning av 
MDF-skivan. En tumregel är att mindre präglingsvertygsytor och ringa präglingsdjup ger 
bättre resultat än stora präglingsdjup och stora präglingsverktygsytor. 

För att minska risken för flisning och sprickbildning vid pressning av korta radier kan man 
välja en skiva med högre densitet (hårdare yta). Alternativt går det att förbehandla ytan med 
linolja eller annan lämplig olja för att minska friktionen mellan skivan och präglingsverktyget. 
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Några godtagbara mönster för prägling visas i figuren nedan. Det underlättar produktionen om 
präglingsmönster med raka kanter och plana bottnar undviks. Vid skarpa profilkanter är det 
viktigt att man pressar stegvis genom ytan. Gmnda rundbottnade spår behöver ingen för
bearbetning. 

Figur 08. Bilden visar några godtagbara mönstertryck vid prägling på MDF. 

Kraft ig uppvärmning av MDF-skivan medför risk för att denna blir skev eller kupig. Skivan 
ska därför efter präglingsprocessen placeras på ett rakt, plant underlag och belastas med tung 
planvikt tills den har svalnat. 

7. Yttätning genom friktionsglättning - (Reibglätten) 

Ett nytt och annorlunda sätt att komma åt problematiken kring fiberresning vid fräsning av 
profiler i MDF-skivor har utvecklats i Tyskland. Metoden kallas Thermoreihglätten eller 
Reibglätten. Den ger ett tätat ytskikt på frästa profiler i kant och yta, vilket skapar 
förutsättningar för att spara in på arbetsmiljömässigt problematiska och tidskrävande 
arbetsmoment som lackmellanslipning. 

Utvecklingen är resultat av ett samarbete mellan de Tyska instituten ihd (Institut f i i r 
Holztechnologie Dresden gGmbH) och I f W (Institut f i i r Werkzeugforschung und Werkstoffe / 
Remscheid). Reibglätten-metoden introducerades under en workshop i Dresden den 25 
oktober 1994. Ordet Reibglätten kan översättas med friktionsglättning, och det är så metoden 
kommer att benämnas i denna sammanställning. 
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- varvtal 
- temperatur 
matningshastighet 

-tryck 

Metoden 

- träslag 
- densiteten 

- fibremas storlek 
- bindemedel 

- lim 
Skivmaterial 

- form 
- läge (kant/yta) 
- förlopp 

Profil 

Faktorer som påverkar resultatet av friktionsglättningen 
/ 

Fräsverktyg 
/ 
verktygsgeometri 

rundgångsnoggrannhet 
geometri på skäret 
verktygsmaterial 

- skärdata 

Glättningsverktyg 
- material 

- ytbeskaffenhet 
- rundgångsnoggrannhet 

- profilnoggrannhet 
- profilform 

- storlek 

Maskinen 

- styvhet och 
avvikelser pga tryck 
- noggrannhet vid 

bearbemingen 
- lägessäkerhet 

Figur 09. Diagrammet visar sambandet mellan olika faktorer som påverkar ytresultatet av 
friktionsglättningen. 

7.1 Metoden friktionsglättning 

Friktionsgiättning är en emissionsfri metod för glättning och tätning av profilerade ytor i 
MDF. Man använder sig av fräsliknande, men icke skärande stålverktyg med en blank, 
polerad yta. 

Friktionsglättning bygger på samverkan av tre faktorer: temperatur, tryck och tid. Den 
nödvändiga temperaturen alstras genom glättningsverktygets rotation som ger fr iktionsvärme i 
profilen. Trycket utgörs av maskinen via glättningsverktyget och beröringstiden regleras 
genom matningshastigheten. 

Genom friktionsglättning sker, förutom en glättning och utjämning, även en komprimering av 
den profilerade ytan. Detta resulterar i att de friktionsglättade profilerna uppvisar en ökad 
ytdensitet och därmed yttäthet som är snarlik skivytans. Därmed skapas en optimal förut
sättning för påföljande ytbehandling och rationalisering av denna. 

Bearbetningssteg som manuell och maskinell slipning, ytsegling med lack eller annat material 
och mellanslipning av dessa kan reduceras. Även lackmängden och användandet av 
lösningsmedel kan minskas. Med andra ord skapas inte enbart en kostnadseffektivare 
produktion utan även en mycket bättre arbetsmiljö på företagen, med klart reducerad 
dammalstring och lösningsmedelsutsläpp. 
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7.1.1 Användningsområden 

Användningsområden för friktionsglättningen är vid profilering av MDF-detaljer i snickeri-
och möbelbranschen där slutprodukten ska ommantlas eller ytbehandlas/lackeras. 

Även profiler som kräver bearbetning med numeriskt styrda maskiner kan friktionsglättas, 
som t ex detaljer som avviker från den rektangulära formen; runda hörn, ej plana, raka kanter 
eller profiler i ytan. Det gäller såväl köks- och möbelfronter som bordsskivor, dörrdetaljer, 
butiksinredningar och detaljer t i l l trappor. 

Metoden friktionsglättning är avsedd för bearbetning av enskilda detaljer i sin helhet (såväl på 
profiler i kant som i ytan). Användning i löpmeterproduktion är än så länge inte möjligt, men 
en utveckling och anpassning är dock på gång. 

J 
I) Enkla kantprofiler 

2) Sammansatta kantprofiler 

3) Sammansatta kantprofiler 

Figur JO. Bilden visar tre olika typer av profiler som kan friktionsglättas. 1) Enkla 
kantprofiler som kräver ensidigt ingrepp och leder till höjbelastning av glättningsverktyget. 
2) + 3) Sammansatta profiler som möjliggör symmetriskt ingrepp av glättningsverktyget 
varför inga höjhelastningar uppstår. 

7.2 Friktionsglättningsverktygen 

Man använder sig av fräsliknande, men icke skärande stålverktyg med en blank, polerad yta. 
För att få optimalt glättade profilytor i skivan är det vid utformningen av glättningsverktyget 
nödvändigt att ta hänsyn t i l l MDF-skivans uppbyggnad. Om denna uppvisar en lägre densitet i 
mitten behöver glättningsverktyget kompenseras. 
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Glättningsverktyget är anpassat til l den frästa profilen och överdimensioneras något där 
profilen tränger in i MDF-skivans mjukare mittskikt. Därmed kan detta skikt tätas hårdare. 
Resultatet blir att mittskiktet nästan får samma ytdensitet som MDF-skivans ytskikt, vilket är 
en förutsättning för att få en balanserad yta och därmed jämn ytkvalitet över hela detaljens yta 
vid lackeringen. 

0 8 
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— — Kontur des Froswerkzeuges 
Kontur des Glöttwerkzeuges 

Figur 11. Bilden visar ett formkorrigerat glättuingsverkixg. Streckad linje markerar 
fräsverktygets kontur och genomdragen linje markerar gUittiiingsvcrktxgcts kontur. Det 
framgår tydligt att glättningsverktyget är överdimensionerad ( ihd / Institut fiir Holz-
technologie Dresden gGmhH). 

Glättningsverktygen är relativt lätt att tillverka och de slits minimalt. De orsakar vid liten 
beröringsyta enbart ringa kraft och tillåter därför påföring av högt tryck. Det rekommenderas 
att man beställer fräs- och glättningsverktyget samtidigt och av samma leverantör för att 
säkerställa .största möjliga måttnoggrannhct vid tillverkningen samt även vid omslipning av 
fräsverktygen och service på dessa. 

Figur 12. Bilden visar olika tillverkade och testade glättningsverktyg ( ihd / Institut fiir 
Holztechiu)logie Dresden gGmhH). 
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Vid friktionsglättning "smälter" fibrerna samman i tätningsområdet genom kemisk-fysikaliska 
processer och det uppstår en glatt yta med slutna porer. Effekterna förtydligas i figurerna 14 
t i l l 16. Ännu lättare ser man resultaten på de tillverkade mönsterbitarna. 

a) b) 

Figur 13. Bilden visar MDF-detaljer med a) en fräst profil och h) samma profil efter 
friktionsglättning. Detaljerna är tillverkade av det Tyska institutet ihd - Dresden. 

Figur 14. Bilden visar tvärsnitt genom en fräst pr(fil i MDF, 500 ggr förstorad. Det syns 
tydligt hur enskilda fibrer reser sig ur ytan (Dipl.-Forsting, E. Bäucker, TU Dresden / Institut 

fur Forstnutzung und Forsttechnik). 
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Figur 15. Bilden visar ett tvärsnitt genom en fräst och friktionsglättad profil i MDF, 500 ggr 
förstorad. Det syns tydligt hur fibrerna i ytskiktet har "smälts ihop " och bildar ett tätt skikt 
(Dipl.-Forsting, E. Bäucker, TU Dresden / Institut fiir ForstnutzMiig und Forsttechnik). 

Figur 16. Bilden visar en fräst och friktionsglättad profil i MDF, 500 ggr förstorad snett 
uppifrån. Det syns tydligt hur fibrerna i ytskiktet har "smälts ihop " och bildar ett skikt (Dipl. 
Forsting, E. Bäucker, TU Dresden / In.stitut fiir Forstiuitzung und Forsttechnik). 

Ojämnheten, Rmax i profilerna kunde minimeras och ytjämnheten förbättrades med 50 % från 
60 ^ m ner t i l l 30 | im. Profilerna komprimerades med 0,1 mm, varvid fiberresningen kunde 
avlägsnas. I normalfall behövs efter friktionsglättningen ingen grundlackering för att få bukt 
med fiberresningen och därmed ingen ytterligare mellanslipning, vilket resulterar i mindre 
miljöbelastning p g a mindre lösningsmedelsutsläpp i luften. 
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MeDbedingungen: 
L T - Länge der McDstrccke: 
V B - VerlikalmcBbereich: 
Z - Anzahl der EinzelmcDstreckcn, 

die in die Auswertung cingehen: 
Objekt: 
McBpIatz: 
Taster: 
Filter: 

Rauhigkeitsprofil gefräst 

17,5 mni 
250 nm 

MdF Profil gefräst / geglättet 
Perthometer S3P 
F R W 750 / Tastspitzc 6851406 / 10 \ym 
Gauss 

VER 10,00 Mm/Skt LC 2,50 mm 

Rauhigkeitsprofil geglättet 

VER 10,00 Mm/Skt LC 2,50 mm 

Rauhigkeitskennwerte gefräst: 

L C GS 2,5 mm Rm 17,1 pm 
Ra 5,3 pm Pt 65,9 pm 
Rq 7,1 pm Wt 9,3 pm 
Rz 42,4 pm R S m 328,9 pm 
Rinax 60,2 pm R D q 0,402 
Rp 25,2 pm R L q 110,1 pm 

Rauhigkeitskennwerte geglättet: 

L C GS 2,5 mm Rm 11,0 pm 
Ra 2,4 pm Pt 31,6 pm 
Rq 3,2 pm Wt 4,3 pm 
Rz 19,4 pm R S m 255,1 pm 
Rmax 28 pm R D q 0,205 
Rp 8,4 pm R L q 98,8 pm 

Figur 17. Jämförelse av mätvärden för ytjämnhet på frästa samt frästa och glättade profiler 
i MDF. Ojämnheten, R^^^^^ i profilerna kunde minimeras med 50 %från 60 fJm ner till 30 /Jni 
(ihd / Institut fUr Holztechnologie Dresden gGmbH). 
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7.3 Maskinernas förutsättningar 

Friktionsglättning går ut på att täta frästa ytor med hjälp av tryck och värme. För att kunna 
påföra nödvändiga krafter behöver den bearbetande maskinen vara rätt konstruerad. Därför är 
det nödvändigt att även belysa de krafter som maskinen utsätts för vid friktionsglättningen och 
hur dessa påverkar maskinens styvhet och detaljens fastspänning. 

Den kraft maskinen behöver uppbringa beror på glättningsverktygets diameter, profilens läge i 
MDF-skivan samt profilens utformning/djup. Bra glättningsresultat kräver noggrann överens
stämmelse av fräs- och glättningsbanan. Detta förutsätter användandet av numeriskt styrda 
maskiner där såväl profilfräsning som profilglättning sker i samma uppspänning. 

7.3.1 Belastningar i konstruktionen 

Hela maskinens styvhet beror t i l l väsentliga delar på de enskilda konstruktionsdetaljernas 
egenskaper. Viktigt i detta sammanhang främst ramen/stommen, lager, precision i maskinens 
rörelser och rundgång samt infästningar för chuck och verktyg. Kännedom om dessa faktorer 
är viktigt för att kunna påverka maskinkonstruktionen och därmed maskintillverkaren. För 
själva friktionsglättningen är det däremot av betydelse hur maskinens styvhet/konstruktion 
påverkar själva arbetsnoggrannheten, då glättningsverktyget verkar som en hävarm mot 
konstruktionen. 

Matningsriktning 

Verktyg 

Fräst yta 

Detal j— 

7777 

Frlktionsglättad yta 

Maskinbord 

7777 

Figur 18. Bilden visar fimktionen av glättningsverktyget mot fräst yta och de uppstående 
kraftriktningarna {ihd / Institut fiir Holztechnologie Dresden gGmbH). 
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Undersökningar visar att glättningsverktyget under arbetsprocessen viker undan i kraft
riktningen. Avvikelsen från den programmerade banan blir 0,1 mm vilket motsvarar ungefär 
30 % av verktygskompensationen för de mjuka skivdelarna (jämför med bilden i figur 11). 

7.3.2 Belastningar i spännsystemet 

Optimala förutsättningar för glättningsprocessen kräver också att MDF-detaljen är väl 
fastspänd. 

Vid glättning av profiler i vtan observerades att de utövade lodräta krafterna ledde t i l l att den 
fästa MDF-detaljen böjdes ner mellan fästtraverserna. Böjningen förstärktes med ökat 
mellanrum mellan vakuumkopparna och med reducerad böjmotståndskraft i MDF-skivan. 

För stor spännvidd mellan olika fästpunkter leder t i l l att trycket vid beröringspunkten verktyg 
och MDF-detalj inte är tillräcklig. Den frästa profilytan kan inte komprimeras ordentligt och 
glättas därmed otillräckligt. För vissa bearbetningsprocesser är det därför att föredra att fästa 
detaljen på rasterplåttor. 

V i d bearbetning av profiler i kanten uppstår i regel huvudkrafter som är orienterade i ytans 
riktning. Dessa leder t i l l att detaljen rubbas ur sitt läge om enbart vakuum används för låsning 
av detaljen. 

Försök visar att detaljens positionsnoggrannhet inte enbart beror på antalet använda 
vakuumkoppar. Att höja de vidhållande krafterna genom att utöka antalet koppar är inte alltid 
möjligt. MDF-materialet släpper igenom luft vilket leder t i l l tryckvariationer som inte kan 
kompenseras av vakuumpumpen. Därigenom begränsas hållkrafterna. 

8. Ytterligare metoder 

Det finns även andra metoder och annan teknik för att komma åt problemen med fiberresning 
i MDF-profiler. Bl i r problemen för omfattande bör man även tänka på möjligheten att byta 
material för att undvika fiberresning. Här visas några alternativa metoder. 

8.1 Membranpressning och ommantling 

Arbetet med slipning och yttätning kan helt undvikas genom att de profilerade detaljerna helt 
eller delvis beläggs med folie eller fanér. De två metoderna membranpressning och 
ommantling (även kallat foliering) liknar varandra. Skillnaden är att vid memhranpressning 
beläggs enskilda profilerade detaljer. Ommantling däremot sker i en löpmeterprocess med 
hjälp av ett stort antal fjäderbelastade tryckrullar, .som stegvis sveper folien eller fanéret runt 
detaljen. 

Olika slags pappers- och plastfolier förekommer, t ex tryckta mönster som väl överensstäm
mer med olika träslag. Tunna pappersbaserade folier är vanligast. De kan användas för om
mantling av komplicerade profiler med små radier och kälningar. För enklare detaljer används 
tjockare folie, så kallat lågtryckslaminat. Limningen av sådana folier sker med smältlim vid en 

26 



temperatur av ca 200 °C. V i d ommantling av komplicerade detaljer krävs längre uppstyrning 
av ommantlingsmaterial och då hålls limmet vid rätt temperatur med het luft . 

Plastfolier tål inte smältlimmets höga temperatur varför limningen sker med 
lösningsmedelsbaserat l im. Om ventilationen på arbetsplatsen är undermålig finns det risk för 
arbetsmiljöproblem. Plastfolier kan också vara belagda med l im som värms med hjälp av 
varmluft eller IR-strålare, varvid de fixeras på underlaget. 

8.2 Tunnare MDF 

Fiberresningen är störst i MDF-skivans mjuka mittskikt där också skivans densitet är lägst. I 
det tätare ytskiktet är problemen mindre eller förekommer inte alls. Genom att använda sig av 
tunna MDF-skivor som har hög densitet genom hela tvärsnittet minskar fiberresningen vid 
bearbetning med skärande verktyg. Därmed reduceras även tidsåtgången för efterbearbetning 
som spackling och slipning. 

8.3 Mindre djupa profiler 

Vissa företag använder redan i dag metoden att reducera profildjupet i MDF-skivan for att 
undvika att profilen tränger i skivans mjuka mittskikt. Därmed reduceras fiberresningen i de 
frästa spåren och mycket sliparbete kan undvikas. 

På några företag förekommer det överhuvudtaget ingen slipning av frästa, grunda profiler 
medan andra tillämpar fladderslipning innan detaljerna lämnas vidare t i l l ytbehandlingen. På 
bilden nedan visas en MDF-lucka där ytan är lackerad efter fräsning och fladderslipning. 

Figur 19. Bilden visar en fräst profil i en MDF-lucka efter ytbehandlingen. Profilen är enbart 
fladder slipad. Man ser tydligt den grövre strukturen i profilspåret jämfört med den övriga 
ytan. 

27 



8.4 Yttätning genom värmeglättning 

Ett svenskt företag använder sig av en patentskyddad metod för glättning av MDF-profiler 
med hjälp av värme. T i l l skillnad mot friktionsglättning bygger denna metod dock på att 
tillföra värme med hjälp av blanka, stela stålverktyg (jämför med ett strykjärn) som är 
anpassade t i l l profilens form. 

Även vid värmeglättning utövas tryck på den skurna profilytan. Metoden används för 
glättning av MDF-profiler på såväl kant- som ytprofiler. Kantprofiler glättas i en löpande 
process där detaljen flyttas förbi glättningsverktyget medan ytprofiler glättas i numeriskt 
styrda maskiner. 

Att få ett j ämnt värmeflöde under hela processen är avgörande för att få j ämn kvalitet i 
profilytan. Man arbetar med verktygskroppar som värms upp t i l l temperaturer som är 
väsentligt över träets antändningstemperatur (190 - 220° C). Teoretiskt innebär detta en 
brandrisk, men i praktiken har temperaturgradienten en ganska stark negativ lutning. Det 
gäller att hitta en optimal värmetillförsel för bästa resultat och minsta risk. Uppvärmningen av 
verktygen sker på elektrisk väg varvid risk för överslag kan finnas. 

Det gjordes även försök att effektivisera metoden genom att vibrera verktyget. Effekten blev 
en kombinerad släptrycks- och presstrycksbearbetning, t i l l skillnad mot verktyg som ej 
vibrerar då ren släptrycksbearbetning föreligger. 

8.5 Alternativ användning av robot 

Hos Neos Robotics i Täby har sedan slutet av åttiotalet en robot utvecklats efter ett nytt 
koncept. Denna kallas Tricept och arbetar med tre armar. Roboten har hög presskapacitet, 
stabilitet och noggrannhet vid positionering och repetering. Tricept är installerad i olika 
länder, bl a i USA, Brasilien, Spanien och Sverige. 

Tricept arbetar med 6 frihetsgrader och uppbringar vid fu l l hanteringsvikt en maximal 
hastighet på 1,5 m/sek. Roboten kan arbeta med ett maximalt tryck på 15 000 N . För 
positionering ligger noggrannheten under ± 0,2 mm; för repetering ligger denna under ± 0,02 
mm. 

Tricept används vid b i l - och flygplanstillverkning, på gjuterier, i plastindustrin och även i 
träindustrin. Med tanke på prestanda vid tryck och även noggrannhet borde roboten vara 
lämplig vid bearbetning av MDF-profiler för irietoden friktionsglättning såväl som 
värmeglättning. 
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Figur 20. Bilden visar roboten Tricept som arbetar med 6 frihetsgrader. Tricept kan arbeta 
med ett maximalt tryck på 15 000 N (Neos Robotics / Täby). 

8.6 Kemisk plastificering 

Den engelska firman Woodfonn Design har utvecklat en ny metod för att tillverka böjda 
ämnen av MDF-skivor. Genom att utsätta det utskurna ämnet för kemisk behandling blir det 
formbart. Detaljen blir efter torkningen formstabil. 

Metoden kan även användas för prägling av upp t i l l 10 mm djupa mönster i MDF-detaljer. 
Dessa kan vara belagda med folie eller fanér innan de behandlas. Enligt leverantören finns det 
inte några miljömässiga problem förknippade med användningen av kemikalierna. 
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9. Utvecklingsmöjligheter 

Föreliggande undersökning visar på olika möjligheter för att undvika fiberresning i M D F -
skivor och därmed även möjligheter för att förbättra arbetsmiljön vid berörda arbetsplatser. 
Det framkom även behov av utvecklingsmöjligheter. På en begränsad marknad krävs ibland 
branschövergripande insatser för att få igång utveckling av tekniska lösningar eller för att 
kunna genomföra förbättringsprojekt. 

9.1 Undersöka präglingens möjligheter ytterligare 

Prägling är bara föga känt i svensk möbelindustri, trots att metoden används f l i t igt i södra 
Europa, främst Italien. I vissa svenska industrier har präglingsmetoden använts för tillverkning 
av profilerade köksluckor. Kraven på en flexibel produktion har dock minskat behovet av att 
tillverka stora serier. 

Med tanke på att präglade ytor har hög ytkvalitet och därför ej behöver slipas före ytbehand
lingen bör metoden studeras närmare. 

Det bör undersökas: 
• för vilka arbetsområden och material prägling används i andra länder, och hur man kan 

fånga in nya idéer för att prägla rationellt i svensk manufakturindustri. 
• möjligheter att utveckla flexibla system för prägling och ytformning av mindre serier. 
• möjligheter att utnyttja dagens teknik med C A D / C A M och numeriskt styrda maskiner för 

att förenkla och rationalisera framtagning av präglade ytor. 
• vilken sammansättning av skivmaterial som underlättar eller möjliggör enklare prägling av 

skivytor. 

9.2 Utveckla friktionsglättningen 

Friktionsglättningsmetoden är mycket intressant då den arbetar dammfritt, vilket skapar 
förutsättningar för att påtagligt förbättra arbetsmiljön på företaget. Metoden är relativt ny och 
har hittills inte testats under produktionsförhållanden. 

Man bör: 
• undersöka vilka anpassningar av systemet som krävs för att metoden snabbt ska kunna 

komma ti l l användning i produktion. 
• uppmärksamma och intressera företagen för metoden för att snabba på utvecklingen. 
• utveckla befintlig utrustning och maskiner för att säkerställa belastningskraven. 
• undersöka om det finns alternativ utrustning som kan vara lämplig för metoden 

friktionsglättning. 
• anpassa friktionsglättningsmetoden för glättning av kanter och profiler i en kontinuerlig 

process. 
• undersöka i vilken mån värmeglättning och friktionsglättning täcker samma arbetsområde. 

De bör jämföras för att man objektivt ska kunna bedöma resultaten och f rämja en positiv 
utveckling. 
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9.2.1 Utveckla glättningsverktyget 

Med tanke på att fiberresning i M D F avlägsnas bäst vid en kombination av värme och tryck 
mot materialet, bör glättningsverktygen kunna förändras i sin form eller i uppbyggnaden. 
Detta för att minska maskinbelastningarna och för att hitta en optimalt utformad verktygs-
kropp som ger maximal ytglättning. Målsättningen bör vara att förkorta bearbetningstiden 
och anpassa denna ti l l fräsningen. 

9.3 Att täta frästa profiler och spår 

För att undvika grundlackering med flera skikt, p g a av fiberresning i frästa profiler och spår, 
är det tänkbart att modifiera det traditionella sättet att spackla så att det kan bli användbart for 
maskinell tätning av de problematiska ytorna. 

9.3.1 Yttätning med polyuretan 

Det är möjligt att använda polyuretan för att täta profiler i såväl kant som yta. Jämfört med 
spackling ger det antagligen snabbare förlopp vid härdning, vilket är en fördel med tanke på 
processtiderna. Efter härdning kan den förseglade profilen slipas, vilket skapar förutsättningar 
för ett bra ytbehandlingsresultat. Applicering kan ske manuellt eller med maskin efter fräs
ningen. 

Polyuretan orsakar inte någon formförändring av underlagets volym och är lättslipat. Det 
tränger djupt in i trämaterialet och fyller ut porer och hålrum väl, både på kanter, i spår och 
på plana ytor. Polyuretan innehåller inga lösningsmedel då härdningen sker i reaktion med 
luftens och träskivans fuktighet. Under reaktionen bildas koldioxid (CO2), vilket under 
skumbildning avges t i l l omgivningen. 

Polyuretan är en härdplast och innehåller isocyanat, vilket medför hälsorisker i form av ånga, 
damm eller aerosol (dimma) vid inandning. Isocyanat kan irritera ögon, hud och andnings
vägar och medför även risk för .sensibilisering och överkänslighet. 

Ytterligare information ger AF^" 1993:4 (Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling) som 
behandlar härdplaster. 

9.3.2 Yttätning med standardmaterial 

Det borde vara möjligt att använda sig av såväl spackel, färg, lack eller l im för att täta t i l l ytor 
efter fräsning. Yttätningsmaterialet kan appliceras som pulver, grannlåt, vätska eller någon 
form av massa, vilken sedan med hjälp av värmda eller roterande verktyg stryks eller trycks in 
i porerna på MDF-materialet. Det är också tänkbart att lägga på någon form av folie som 
smälts in i berörda ytor. 

Det bör undersökas om verktyg för friktionsglättning eller värmeglättning kan utvecklas så att 
en tätning av frästa profilytor kan ske med standardmaterial som spackel, lack, färg eller l im. 
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Mest rationellt vore det om detta kan ske i samma process eller med samma utrustning som 
används för själva fräsningen. 

Det bör undersökas om befintliga handredskap kan modifieras så att de passar de ovan 
nämnda förloppen. 

9.3.3 Yttätning med hjälp av laser 

I ett längre perspektiv är det även tänkbart med en utveckling av ljuskällor, som t ex laserljus, 
så att dessa kan användas för att täta frästa ytor. Detta skulle kunna ske beröringsfritt och med 
flexibel och intelligent utrustning. 

9.4 Utveckla arbetsmiljön 

Arbetsplatser för slipning och spackling av M D F är ofta bristfälliga och bör utvecklas. För att 
kunna förbättra dessa arbetsmiljöer på rätt vis bör företagens produktionstekniska behov 
kartläggas för att kunna ta hänsyn t i l l alla påverkande faktorer. 

Det är angeläget att studera arbetsplatser i andra industrier för att kunna ta tillvara lämpliga 
metoder och tekniker för att ytterligare förenkla bearbetningen av MDF-skivor. Därmed kan 
även arbetsmiljön förbättras. 

9.5 Utveckla skivmaterial 

V i d framställning av frästa, präglade eller friktionsglättade ytor uppstår alltid problem med 
skivmaterialets insatsmaterial. Skivmaterialets beskaffenhet är avgörande för kvaliteten av de 
slutgiltiga produkterna. 

Det bör utredas om och i vilken mån skivkvaliteten kan påverkas så att arbetsprocesser som 
fräsning, prägling eller friktionsglättning underlättas, samt hur fiberresningen i frästa profiler 
kan minskas. 

9.6 Utveckla teknik 

För att säkerställa bästa möjliga ytbehandlingsresultat bör det undersökas vilka verktyg som 
ger bästa skär- och slipresultat på MDF. Kunskapen bör sedan spridas t i l l användarna ute på 
företagen. Att ta fram enkla databaserade program för skärdata kunde vara en möjlighet för 
sådan kunskapsspridning. 

Följande bör utredas: 
1. Att utveckla och anpassa slipduk och slipband så att de blir speciellt lämpliga för slipning 

av M D F . Det bör tas hänsyn t i l l att en kombination av tryckpolering och slipning tätar 
MDF-ytan och avlägsnar fiberresning effektivt. 
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2. Att utreda om roterande maskiner även kan användas för manuell slipning av frästa eller 
redan grundade MDF-profiler, vilket inte görs idag. 

3. Att studera möjligheten för lackslipning av grundade eller tätade profilytor med hjälp av 
numeriskt styrda maskiner för att få noggranna arbetsprocesser och bättre arbetsmiljö vid 
arbetsplatser för slipning och ytbehandling. 

10. Summering och slutsatser 

Tack vare numeriskt styrda maskiner kan i dag även komplicerade möbelformer och profiler 
framställas till ett rimligt pris. I kombination med material som MDF kan dessa möjligheter 
utvecklas för rationell tillverkning av möbler. Fiberresning som uppstår i MDF-profiler skapar 
dock nya utmaningar och svårigheter vid tillverkningen. 

MDF-materialet är homogent, utan någon fiberriktning och mycket lättarbetat, såväl vid 
fräsning som vid slipning. Materialet har många användningsområden. För träföretagen är det 
viktigt att hitta rätt MDF för sin produktion. MDF-fabrikat från olika tillverkare resulterar i 
skivor med skilda egenskaper, vilket beror på olika lokala processer. I vissa sammanhang kan 
insatsmaterialet eller icke önskvärda innehållsämnen leda till komplikationer i produktions
processen. 

• Förekomst av partiellt stor andel vax i skivans yta kan ge dålig vidhäftning av lim vid 
fanéring eller långsam torkning vid ytbehandling. 

• Föroreningar, som sand eller metall, kan skada verktygsskären eller slipbandet, vilket ger 
kostnader för omslipning eller byte innan verktygen är slitna. 

• Bark och andra föroreningar i skivan kan ge urslag och gropar vid fräsning. 
• Ett överskott av ammoniak i ytskiktet kan leda till gulfärgning vid ytbehandling. 
• Inneslutningar av fukt eller luft kan förekomma. Dessa kan förångas eller utvidgas vid 

värmetillförsel och lackblåsor kan bildas. 

Vid profilfräsning skapas förutsättningarna för all följande bearbetning. Defekter som 
kutterslag, urflisningar, tryckmärken eller repor skapar mer arbete i de följande förädlings
stegen. Vid val av rätt bearbetning reduceras behovet av slipning och lagning. Det är av
görande vilken utformning verktyget har och vilken bearbetningsdata som använts. En 
medelspåntjocklek på 0,1 mm rekommenderas för att få ett bra skärresultat, reducerad 
dammalstring och god verktygsekonomi. 

Om profilen tränger in i skivans mjuka mittskikt uppstår problem med fiberresning och 
starkt sugande ytor, vilket leder till stor arbetsinsats före och under ytbehandlingen. 

Detta innebär: 
• ökad förbrukning av ytbehandlingsmaterial, då detaljerna behöver grundas flera gånger. 
• ökad slipning för hand av de grundade profilen för att bli kvitt fiberresningen. 
• ökad tidsåtgång för hantering av detaljerna p g a torkning och därmed mellanlagring. 

Arbetsmiljön påverkas av arbetsprocesser som fräsning och slipning. Det bör observeras att 
det vid bearbetning av MDF uppstår ett mycket fint damm vilket lätt kan andas in. Vissa fibrer 
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av lövträ är klassade som cancerframkallande och vid främst möbeltillverkning har viss risk 
av näscancer påvisats. Arbetsmiljön kan avsevärt förbättras om dammalstringen vid slipning 
av MDF kan reduceras. 

Effektiva utsug är en viktig förutsättning för att undvika arbetsmiljöproblem. Maskiner för 
bearbetning av MDF (även numeriskt styrda fleroperationsmaskiner) bör ha en flexibel 
spånhuv som fångar upp damm och spån effektivt för att förhindra dammalstring vid arbets
platsen. Personalen bör även undvika att sprida damm genom att blåsa rent detaljer och 
maskiner med tryckluft. 

Profilslipning för hand med slipband är ett tidskrävande arbetsmoment som är mycket 
vanligt vid slipning av MDF-profiler i ytan. Arbetet kräver stor koncentration av operatören 
och arbetsplatser med bra ljus, för att sliparbetet ska kunna ha god kvalitet. Operatören 
behöver ha ett bra grepp om slipklossen (speciellt vid lösa slipband), annars kan spänningar i 
handen uppstå. Operatören kan även få ont i fingertopparna då huden vid sliparbetet ständigt 
nöts mot slipbandet och profilytan. Ibland kan det uppstå öppna sår. Att tejpa fingertopparna 
är därför mycket vanligt vid dessa arbetsplatser. 

Luft- eller eldrivna oscillerande slipmaskiner kan avlasta operatören. Maskinerna är ofta 
lätthanterliga och slipar effektivt. Vid profilslipning av det relativt mjuka MDF-materialet 
finns det dock risk att maskinerna avverkar för mycket i profilkanten, vilket ger icke önskade 
formförändringar av profilen. Vibrationerna i dessa maskiner kan vid långvarigt användande 
leda till vibrationsskador, s k vita fingrar. 

Kantprofiler i MDF-skivan är relativt lättarbetade och slipas i en kontinuerlig process med 
hjälp av standardmaskiner som fräs eller vertikalslip. Vid komplicerade profiler krävs dock 
avancerad sliputrustning för att inte påverka profilformen i det mjuka MDF-materialet. 

Ytprofiler i MDF är svåra att slipa och det krävs mycket handarbete eller numeriskt styrda 
maskiner för att komma åt i profilerna och att avlägsna fiberresning i dessa. FladdersUpning 
är lämpligt när fiberresningen i profilen inte är så kraftig, och vid mellanslipning av 
grundlack. Metoden kan användas vid såväl slipning av profilkanterna som på ytan. 

Formpressade slipduksverktyg är verktyg där slipduk har limmats på förformade verktyg 
eller verktygssegment. Slipduksverktygens profilform ska vara identisk med fräsverktygets för 
att kunna avlägsna fiberresningen effektivt. I annat fall sker en ojämn avverkning i profilen 
och brukstiden för slipduksverktygen minskas. Metoden har utvecklats och det finns i dag ett 
brett sortiment med mycket bra verktyg för standardmaskiner såväl som för numeriskt styrda 
maskiner på marknaden. 

Elastiska slipskivor och slipstift är homogena verktyg med inbakade slipkorn som skär av 
fibrerna och tar bort kutterslag och ojämnheter. Det elastiska bindemedlet ger friktionsvärme 
som får MDF-skivans harts och bindemedel att mjukna, vilket ger en tät, på gränsen till bränd 
yta och minimal fiberresning. Slipskivor och -stift kan med lämpliga verktyg enkelt profileras 
och anpassas till komplicerade profilformer. Under bearbetningen nöts skivorna och det 
behövs fortlöpande kompensation av verktyget för att få ett jämnt anläggningstryck mot 
materialytan. 
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Prägling är en metod där MDF-ytan utsätts för värme och tryck varvid denna komprimeras 
och tätas. Metoden ger ingen fiberresning och detaljen behöver därför ej slipas, vilket sparar 
tid och ger ett jämnt ytresultat. Profildjupet vid prägling är litet. Djupa mönster kan dock er
hållas om det sker en förbearbetning av skivan genom fräsning. Två olika metoder används i 
dag. 

• RuUprägling är mest lämpligt för löpmeterproduktion av kanter, ramlister eller liknande. 
Verktygen är relativt billiga och präglingsmotivet återkommer med ett visst mellanrum 
beroende på präglingsvalsens diameter. 

• Pressprägling är mest lämpligt för att dekorera enskilda detaljer. Verktygen är relativt dyra 
att tillverka och metoden är därför enbart lönsam vid tillverkning av stora serier. 

Friktionsglättning är en mycket intressant metod. Den skapar förutsättningar för att effektivt 
komma åt problem med fiberresning i MDF-profiler. Om metoden friktionsglättning kan 
användas fullt ut i träindustrin kan den påtaglig förbättra arbetsmiljön på företagen. Metoden 
skapar även förutsättningar för att reducera företagens tillverkningskostnader. 

Fördelar: 
• Metoden arbetar emissionsfritt (dammfritt), vilket förbättrar arbetsmiljön avsevärd. 
• Metoden glättar och tätar profilytan. Därmed minskar behovet av såväl handslipning som 

maskinslipning, vilket reducerar kostnader och ger en bättre arbetsmiljö. 
• Friktions glättade ytor ger goda förutsättningar för foliering och membranpressning, 

speciellt vid användning av tunna folier (transferfinishfolie). 
• Friktionsglättade ytor skapar förutsättningar för minskad lackförbrukning eftersom 

grundning kan sparas in. Effekten blir ett lägre utsläpp av lösningsmedel. 
• Minskad förgrundning och mellanslipning ger en reducerad arbetsinsats och därmed 

förutsättningar för billigare produkter. 

Nackdelar: 
• Metoden ger stora belastningar på maskinerna. Det behövs därför kraftigare konstruktioner. 
• Metoden är i dag inte lämplig för löpmeterbearbetning av kantprofiler, vilket behöver 

utvecklas. 
• I dag sker profilfräsning snabbare än profilglättning vilket kan upplevas som en nackdel 

vid bearbetning i samma uppspänning. 

Roboten Tricept kan bli ett alternativt redskap vid reducering fiberresning i MDF-ytprofiler. 
Denna robot arbetar med stor noggrannhet när det gäller positionerna och kan utöva högt 
tryck, vilket är en fördel vid ytglättningsprocesser. 

Då t ex friktionsglättningen av profilen tar mer tid än själva fräsningen, kan det vara av 
intresse att hitta en alternativ teknik som är lämplig för reducering av fiberresning. Det är 
viktigt att detaljerna har noggranna positioner vid en andra uppspänning, samt tidsfaktorn för 
denna och nödvändig mellanlagring. 

Värmeglättning är en patenterad metod för yttätning av MDF-profiler. Metoden, som 
används på ett företag i Sverige, fungerar i princip som ett strykjärn där värme tillförs ett stelt 
glättningsverktyg. 
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Fördelar: 
• Metoden går bra att använda i numeriskt styrda maskiner. 
• Bra ytglättning vid rätt intrimning av utrustningen. 

Nackdelar: 
• Uppvärmning av verktygen sker på elektriskt väg varvid risk for överslag finns. 
• Man arbetar med verktygskroppar som värms upp till temperaturer väsentligt över träets 

antändningstemperatur, vilket innebär en viss brandrisk. 

Membranpressning och ommantling är alternativ för att undvika slipning och yttätning av 
profilerade MDF-detaljer. Metoderna är kända och används på flera håll i Sverige. 

• Membranpressning är lämpligt för att belägga enskilda detaljer med olika folier eller fanér. 
För metoden används speciella membranpressar. På senare tid har det dock utvecklats 
flexibla kuddar som möjliggör membranpressning även i vanliga fanérpressar. 

• Ommantling är lämpligt för att belägga långa detaljer i en fortlöpande process. 
Beläggningen sker med såväl olika folier som fanér vilket, med hjälp av ett antal rullar, 
pressas mot profilen för limning. 

Tunnare MDF kan användas för att reducera fiberresning vid fräsning av profiler. De tunna 
MDF-skivorna har en högre densitet och därmed en mindre benägenhet till fiberresning, vilket 
kraftigt kan reducera sliptiden och minska produktionskostnaderna. 

Reducerat profildjup är ytterligare en metod för att undvika MDF-skivans mjukaste skikt. I 
kombination med rätt skärdata kan tidsåtgången för slipningen reduceras. 

Alternativ som kemisk plastificering kan skapa förutsättningar for andra tekniker för att 
prägla ytan och därmed undvika fiberresning. Fortsätter den tekniska utvecklingen i samma 
takt som tidigare kan det även bli möjligt att prägla med hjälp av t ex numeriskt styrda 
maskiner. 

Yttätning med polyuretan är ett tänkbart alternativ till spackling då materialet snabbt härdar 
och har en bra förmåga att täta ytor. Metoden bör dock testas i produktion med avseende på 
tätning av MDF-profiler. Det bör också uppmärksammas att polyuretan är en härdplast som 
innehåller isocyanat, vilket klassas som hälsofarligt. 
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