PRODUKTDATABLAD
oktober 18
JELD-WEN Norge AS

Hovedinngangsdør, ECO
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
Ytterdør i sandwichkonstruksjon. Dørtykkelse 77mm, kjernemateriell av porøs trefiber. FSC
sertifisert.
Dørene kan leveres i flere ulike design med og uten glass.
Se vår hjemmeside www.swedoor.no
3 stk. innbruddsforsterkede, justerbare hengsler m/bakkantsikring. FG godkjent låskasse.
HC-vennlig terskel av kompositt.
Dører med glass og side-/overlys er utstyrt med høyisolerende 3-lags glasskasetter.
Glasstype: Klart, frostet og crepi.

Bruksområde
Ytterdører for boliger, ekstra godt egnet for bolig og bygning der det er krav eller ønske om
passivhusnivå.

Farger, overflate
Malt: Standard farge er hvit NCS S 0502-Y. Øvrige farger iht. NCS-koder på forespørsel.
Kan også fås med eikefiner på forespørsel.

Overflatebehandling
Malt
Lakkert eikefiner
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
Dørmodell

Malt

Glass

ECO

Slett, dekorfrest eller
sporfrest utside og/eller
innside avhengig av
modell.

Klart, crepi, frostet

Karmmål*:

Bredder

Høyder

688 / 1288 mm
Enfløyet
avhengig av design

1880 / 2280 mm
avhengig av
design

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse
R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.
R61.2 Spesifikasjonsmatrise for ytterdører.
NS 3451-kode for bygningsdel
233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer
524.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger
Dørene kan leveres ferdig montert i karm, pakket i krympeplast på forespørsel.
Se også www.swedoor.no
Transport og lagring
Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken
under montering eller ved normal bruk/installasjon.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Side 2 av 3
© Norsk byggtjeneste oda as

Informasjonen er tilrettelagt av

PRODUKTDATABLAD
oktober 18
JELD-WEN Norge AS

Hovedinngangsdør, Arctic
5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)
Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Swedoor tilbyr 10 års formstabilitetsgaranti, 5 års garanti mot kondens i glass og 2 års fabrikkgaranti. (Garantien gjelder kun hvis
montering er utført av håndverker). Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling
9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _
Type emballasje
Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/importør

JELD-WEN Norge AS

Organisasjonsnr.

NO 881 128 152 MVA

Adresse

Postboks 6611, Etterstad

Postnr. og poststed

0607 Oslo

Telefon

22 02 72 00

Telefaks

22 02 72 01

Internettadresse

www.swedoor.no
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