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1. Om RECOMA 

RECOMA fremstiller byggplater av gjenvunnet materiale med en unik kombinasjon 
av egenskaper: hardføre og slitesterke, beskyttet mot fukt og mugg, varme- og 
lydisolerende og 100 % gjenvinnbare. RECOMA fremstiller produktene sine av 100 % 
gjenvunne komposittpakker i en prosess som gir 0 avfall, 0 utslipp, og 0 
tilsetningsstoffer. Dessuten er produktene 100 % gjenvinnbare og dermed del av en 
bærekraftig sirkulær økonomi. RECOMA bruker 100 % næringsmiddelgodkjente 
materialer i fremstillingen av byggematerialer, uten å tilsette verken lim eller 
kjemikalier. Det betyr at materialet er trygt og arbeidsmiljøvennlig for produsenter, 
installatører og beboere i hus som er laget av det. 

2. Teknisk beskrivelse av produktet 
RECOMA PackWall er en byggplate utviklet for bygg, anlegg og møbelproduksjon. 
Byggplaten kan bestilles etter mål, men tilbys som standard i målene 1200 x 2500, 
900 x 2500, 600 x 2500 og 300 x 2500 mm. Tykkelsen kan variere mellom 8 og 18 
mm, avhengig av produktvariant (se tabellen under punkt 3). Platene er dekket av 
PE-belagt (25 g/m²) kartong (205 g/m²) (som vist på bildet til høyre), noe som gjør 
overflaten jevn og klar for behandling. Densitet ca. 850–950 kg/m³. Tykkelsesmargin 
+/- 0,7 mm. 

Produktet fremstilles av gjenvunne komposittpakker, hovedsakelig resirkulert 
drikkekartong for væsker som skilles ut fra avfallsstrømmen. Dette innebærer at 
materialet ikke krever nedbryting av naturresurser eller felling av skog, men kan 
brukes i en sirkulær løsning for byggematerialer i stedet for å forbrennes. Kjernen av 
det knuste materialet består av 60–65 % cellulosefiber (kartong), 30–35 % 
lavdensitetspolyeten (LDPE) og 1–5 % aluminium (film).  

RECOMA PackWall fremstilles med patentert teknologi. Råmaterialet males opp i en 
kvern til biter på 25–30 mm og presses så til byggplater under høy varme og høyt 
trykk. Dette skjer uten kjemiske tilsetninger eller bindemidler. Produksjonsprosessen 
krever heller ikke vann. Produksjonen drives 100 % av fornybar kraftproduksjon i 
Hässleholm i Sverige. 

Teknisk spesifikasjon 
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3. Varianter 
RECOMA PackWall finnes i flere ulike utførelser. Produksjonsmetoden og utgangsmaterialet er det samme 
for alle varianter, men følgende variabler kan justeres: temperatur, trykk og tid under trykk, men det eneste 
som skiller sluttproduktene er tykkelsen og egenskaper som kan knytes direkte til densitet, for eksempel 
hardhet og tetthet. Platene selges i standardmålene 1200 x 2500 mm, 900 x 2500 mm, 600 x 2500 mm og 
300 x 2500 mm og har en densitet mellom 850 og 950 kg/m³. Kanten leveres rett eller faset for sparkling; 
andre former for kantfresing tilbys etter ønske. 

Bruksområder 

• 11–13 mm tykk: byggplate til bruk i interiør; kan med fordel bestilles med frest kant for enkel sparkling, 
for å få usynlige fuger. 

• 8–10 mm tykk: Alternativ til renoveringsgips eller vindbeskyttelsesplate, for rask og enkel montering 
av vindbeskyttelse for et bygg. Fugene kan med fordel teipes med fuktsikker teip for rask montering 
av komplett vind- og regnbeskyttelse. 

• 14–18 mm tykk plate som egner seg til konstruksjon av møbler og andre gjenstander. Kan males eller 
kles med finer. 

Produkt Tykkelse Mål Variant Kant Forside Bakside 

RECOMA 
PackWall 

8–18 mm 1200 x 2500 mm 
900 x 2500 mm 
600 x 2500 mm 
300 x 2500 mm 

Basic Rett Kartong 205 g/m² ± 10 %  
LDPE-film 25 g/m² ± 10 % 

Kartong 205 g/m² ± 10 %  
LDPE-film 25 g/m² ± 10 % Fasade 

Design Rett LDPE-film 25 g/m² ± 10 % Kartong 205 g/m² ± 10 %  
LDPE-film 25 g/m² ± 10 % 

Custom 8–18 mm 0–1200 x 0–2500 mm Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri 
 

 

 

 

Rett kant: 

Faset kant: 

Design: Basic: 
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4. Tiltenkt bruk 
RECOMA PackWall er utviklet som et holdbart alternativ til bygging 
og snekring, og kan erstatte tradisjonelle materialer som OSB, MDF, 
finer, sementfiberplater og til og med gips, fordi overflaten er jevn og 
kan behandles direkte.  

Selv om den inneholder cellulose, som er et levende materiale, så 
beveger platen seg minimalt ved endringer i temperatur og 
luftfuktighet, siden cellulosefibrene er omringet av stivnet plast. 

RECOMA PackWall egner seg til konstruksjoner av innervegg, himling, 
underlagstak, yttervegger (men ikke som fasade), støpeformer, 
sperrer, SIP-panel og møbler. 

Platen er semipermeabel og egner seg derfor ikke for våtrom uten 
membran.  

På yttervegger (vindbeskyttelsesplate) kan man teipe fugene for å få 
en vind- og regnbestandig konstruksjon. Deretter kan man montere 
fasadepanel. Man kan også pusse rett på platen ved hjelp av 
armeringsnett og primer. 

Til ikke-bærende innervegger og yttervegger: 

UC1: Innemiljø, ikke utsatt for fukt eller vær 

UC2: Under ytterkledning, ikke kontinuerlig utsatt for vær, men kan 
forekomme kortvarig fukt. 
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5. Tekniske data (Test/Classification Report 010-045739) 
 
Bæreevne, stabilitet og bestandighet                           Resultat                            Standard 

1.1. Elastisitetsmodul ved bøying > 488 N/mm² 
 

EN 310, EN 13986+A1, EN 326-1 
1.2. Bøyefasthet > 4,4 N/mm² 

 
EN 310, EN 13986+A1, EN 326-1 

1.3. Strekkfasthet for strukturell bruk N/A EN 789, EN 13986+A1, EN 1058 
1.4. Trykkfasthet for strukturell bruk N/A EN 789, EN 13986+A1, EN 1058 
1.5. Skjærstyrke for strukturell bruk TBA EN 789, EN 13986+A1, EN 1058 
1.6. Varighet av lastfaktor og krypfaktor for strukturell bruk N/A EN 1156, EN 13986+A1, EN 1995-1-1 
1.7. Slagstyrke N/A EN 1195, EN 12871, EN 596 
1.8. Dimensjonsstabilitet TBA  

Sikkerhet ved brann  
1.9. Brannpåvirkning D – s1, d1 

 
EN 13501-1 

1.10. Tilbøyelighet til vedvarende ulmebrann No EN 16733 
Beskyttelse av helse, miljø og hygiene  

1.11. Damppermeabilitet (grunnleggende/design) 482 / 1977 
 

EN ISO 12572 
1.12. Kritisk fuktighetsnivå for muggvekst TBA  
1.13. VOC-utslipp < 0,1 mg/m³ EN 16000 

Sikkerhet ved bruk  
1.14. Strekkfasthet vinkelrett på overflater > 0,033 N/mm² 

 
EN 319, EN 13986+A1, EN 326-1 

1.15. Motstand mot gjennomtrekking av festeelement > 3,43 N/mm² 
 

EN 1383, EN 14358 
1.16. Inntrykkingshardhet ved bruk av durometer 56,2 

 
EN ISO 868 

1.17. Durability – restsvelling i tykkelse etter nedsenking i vann < 6,7 % 
 

EN 317, EN 326-1, EN 13986+A1 
1.18. Holdbarhet – fuktbestandighet ≥ 0,023 N/mm²  

 

EN 326-1, EN 319, EN 317, EN 321 
1.19. Motstandsevne overfor biologiske virkestoffer N/A EN 350, ENV 12038 

Lydisolasjon  
1.20. Luftlydisolasjon  > 34 dB 

 
EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4 

Energihusholdning og varmeisolering  
1.21. Varmeledningsevne < 0,157 W/(m*K) 

 
EN 12664 
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6. Monteringsanvisning 
Forklaring 
T45   Lekter C/C 450 mm 
XX   Lekter tykkelse XX mm 
R   Recoma PackWall-plate 
A   Gips type A 
MXX  Mineralull tykkelse XX mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forklaring 
T45   Lekter C/C 600 mm 
XX   Lekter tykkelse XX mm 
R   Recoma PackWall-plate 
A   Gips type A 
MXX  Mineralull tykkelse XX mm 
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Skrueavstand  250 mm 
Skruetype   Hardgipsskrue / treskrue 
Lekteravstand  < 600mm 
Lektertype   Tre, stål, Wood Tube 
 
 
Basic          Design 
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7. Materialsammensetning 
Byggplatene våre består nesten av 100 % gjenvunne komposittpakker fra 
næringsmiddelindustrien. Ytterlaget av kartong kommer fra en separat kilde, men består, 
akkurat som resten av platen, av gjenvunnet kartong. Dette bindes til platens kjerne med en 
tynn film av gjenvunnet polyeten av lav densitet (LDPE). Komposittpakker egner seg til å 
oppbevare næringsmidler, men er svært vanskelige å gjenvinne. Derfor bestemte vi oss for å 
kombinere de gode egenskapene fra komposittpakkene med behovet for bærekraftig materiale 
i byggebransjen. Vi gir nytt liv til dette materialet, som ellers hadde blitt regnet som unødvendig 
avfall.  
 

• Kartong (cellulosefiber)   65–75 % 
• Polyeten (LDPE)    25–35 % 
• Aluminium         1–5 % 

 
 

8. Fremstillingsprosess 

Fremstillingen skjer i Hässleholm i Sverige. Fremstilling av RECOMA PackWall 
skjer med en patentert teknologi. Råmaterialet tørkes, steriliseres, males opp og 
presses sammen under høye temperaturer og høyt trykk til ferdige byggplater. Det 
brukes verken vann, kjemikalier, bindemidler eller andre tilsetningsstoffer i prosessen. 
Varmen og trykket kommer fra 100 % fornybar energi.  

De gjenvunne byggplatene inneholder ingen farlige kjemikalier og slipper ikke ut 
gasser eller organiske stoffer. Fremstillingsprosessen fører ikke til spill eller avfall, 
fordi vi gjenbruker alt i prosessen. Det slippes ikke ut noen drivhusgasser fra 
produksjonen. 
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9. Helse og miljø   
Organisasjonen vår følger relevante krav og regelverk og har alle relevante tillatelser som 
kreves for virksomheten. Vi jobber mot EUs og FNs klimamål og tar hensyn til miljø og 
helse i alle deler av virksomheten.  

RECOMA PackWall er ikke farlig for mennesker, dyr, eller miljø. Produktet er fremstilt av 
100 % næringsmiddelgodkjent materiale. Det inngår ingen farlige stoffer i produktets 
sammensetning, og normal håndtering av produktet gir ingen irritasjon. Platene er mugg- 
og fuktbestandige, og råmaterialet steriliseres under fremstilling. Produktet avgir ingen 
flyktige organiske stoffer (VOC). 

a. Under fremstilling 

Ingen negativ påvirkning på miljø eller helse som følge av fremstillingsprosessen. 

b. Under montering 

Ingen negativ påvirkning på miljø eller helse ved bruk av produktet. 

Lukt: Produktet har en duft av kartong som kan oppleves som skarp ved kapping, 
stansing og et par dager under/etter montering. Denne lukten vil avta og forsvinne i 
løpet av 1–2 uker, og medfører ingen helseskadelige utslipp eller lignende. 

c. Uforutsette hendelser 

Brann: Ingen unormal innvirkning på miljø eller helse. Platen inneholder ca. 65 % cellulose 
(tre) og 35 % LDPE (polyetylen). Sistnevnte er en type plast bestående av kull og 
hydrogen. Forbrenning av slik plast fører til like store utslipp som forbrenning av naturlige 
polymerer, f.eks. tre og papir. Byggplatene avgir altså ikke mer eller flere giftstoffer enn 
det rene treprodukter gjør ved forbrenning. 

Vannskader: Ingen unormal innvirkning på miljø eller helse. 
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10. Montering/Installasjon 
Håndtering og installasjon av RECOMA PackWall er ikke ulikt tradisjonelle byggplater 
som er vanlige å bruke i byggebransjen. Man kan fint bruke samme verktøy og metoder 
som til trebaserte plater, f.eks. OSB eller finer, til RECOMAs produkter. Man trenger 
med andre ord ingen spesiell tilpasning eller spesialverktøy for saging, innfesting eller 
øvrig håndtering. 

• Kappes med: sirkelsag, håndsag, stikksag, eller bordsag. 
• Hardgipsskrue, treskrue eller spikerpistol anbefales for innfesting 
• Skruene skal plassere ikke nærmere enn 9,5 mm fra platens ytterkanter. 
• Anbefalt lekteravstand maksimalt cc 600 mm.  
• Kan monteres vertikalt eller horisontalt. 
• Det er ikke nødvendig å bære platene vertikalt, men ikke la dem hvile på hjørnene.  

Siden platene er formfaste og jevne, kan de overflatebehandles med en valgfri tradisjonell metode:  

Farge     Murpuss     Tapet     Sparkel     Flis     Stoff     Finer 

• Bruk en egnet primer før du dekker platen med murpuss/flis 
• Anbefalt skrue: Rettbåndet hardgipsskrue (f.eks. VSB RBH1035)  

(fungerer med lekter, stålstender og Wood Tube) 
• Anbefalt lim: Jowacoll 124.00 (åpentid ca. 6 minutter) 
• Til bruk i eksteriør anbefaler vi å male platens sagede ytterkanter med 

vannfast maling for å gjøre fuktbeskyttelsen enda bedre.  

Bruk alltid egnet verneutstyr (vernebriller, hansker) og åndedrettsvern og 
nye, skarpe sagblader ved kapping. 
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11. Emballering 
RECOMA emballerer produktet horisontalt liggende på paller eller underliggere 
laget av egne materialer. Pallen lastsikres med plastbånd av gjenvunnet 
polypropylen (PP). 

Produkt Antal per pall Overflate Høyde Vekt 
12 mm 40 1200 x 2500 mm 595 mm Ca. 1100 kg 
9 mm 50 1200 x 2500 mm 595 mm Ca. 1100 kg 
16 mm 30 1200 x 2500 mm 580 mm Ca. 1100 kg 

 

12. Oppbevaring 
 

• Oppbevares tørt på et jevnt underlag, ikke rett på bakken utendørs eller utsatt for direkte sollys. 
• Regn kan misfarge ytterpappen – ved maling kan dette trenge gjennom og bløtgjøre platene. 
• Det anbefales ikke å håndtere plater utendørs under vanskelige værforhold. 
• Det anbefales ikke å lagre produktet i mer enn 12 måneder før bruk. 

 
13. Avfallshåndtering 
Restmateriale, avfall og materiale fra riving kan med fordel materialgjenvinnes i sin 
helhet hos RECOMA i Hässleholm i Sverige. 

Ved kjøp av større partier anbefaler RECOMA å legge ved en storsekk på 1 m³ for å 
samle opp og returnere rester, slik at man genererer mindre avfall. 

Energigjenvinning er mulig via gjenvinningsanlegg, og da sorteres produktet som: 
Annet bygg- og rivningsavfall (svensk avfallskode 17 09 04). 
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14. Brukervilkår 
Vi følger Svensk Byggtjänsts ABM 07-avtale for handel («Allmänna 
bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet»). 
Ingen øvrige vilkår.  

15. Produktlevetid  
(30 år) Forutsatt at produktet monteres og brukes i tråd med produsentens 
anbefalinger, kan man forvente en produktlevetid på 30 år. 

Dette utsagnet utgjør ingen garanti fra produsenten, men bør ses som en 
veiledning ved planlegging av prosjekter og anskaffelser. 

16. Miljøvaredeklarasjon / EPD / livssyklusanalyse 
Publisert april 2022 via EPD Hub. 
Deklarert enhet: 1 kvadratmeter (9,36 kg materiale) 
Klimapåvirkning A1-A3: 0,42 KG CO2e 

 

 

RECOMA AB 
Svensk organisasjonsnummer: 559323-9774 
Svensk mva-nummer: SE559323977401 
Norra Kringelvägen 13, SE-281 41 Hässleholm, Sverige 

Telefon:  +46 (0)451 390 500 
Epost:     info@recoma.se 

Kontakt oss for mer informasjon!

Duri Fagprofil AS
Brobekkveien 80C
0582 OSLO
 
Epost: kontakt@duri.no
Tlf: 24 13 13 50
www.duri.no


