PRODUKTDATABLAD

november 15

JELD-WEN Norge AS

Hovedinngangsdør, modellserie ADVANCELINE
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
Alle Swedoors ADVANCE LINE ytterdører er oppbygd som en
sandwichkonstruksjon.
Dørene leveres i en mengde ulike design, delt inn i gruppene Classic, Function
og Character, med og uten glass.
Fullt sortiment jfr. vår fabrikkprisliste og www.swedoor.no .

ADVANCE-LINE leveres blant annet I følgende
design

Tetningslister i dørbladet, som gjør døren helt vind- og vanntett.
HC terskel 25mm i natureloksert aluminium og oljebehandlet hardtre. Brannlist
sitter i døren ved brannkrav B30.

Bruksområde
Ytterdør i tre til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og
kontorer. Alle en-fløyede ytterdører, tette og et utvalg glassdører, kan leveres
som godkjente branndører skiltet B30.

Farger, overflate
Det finnes et utvalg standardfarger , men kan også leveres i valgfrie farger på
forespørsel.

Pulse

Digits

Delius

Debussy

Overflatebehandling
Malt og finert.

Tilbehørsprodukter
Gerikter, gulvlister og vridere kan leveres i ulike alternative profiler og
overflatebehandlinger. Se www.swedoor.no for sortiment.
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
Tykkelse:
Bredder:

Malt 60 mm, finert 63-66 mm og
svalgangsdør 73-79 mm.
Varierer ift. modell

Høyder:

Varierer ift. modell.
For ytterligere info se
www.swedoor.no

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse
R61.11 ytterdører, ikke klassifisert.

NS 3451-kode for bygningsdel
Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer
Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger
Se monteringsanvisning.
http://www.swedoor.no/index/services/monteringsanvisning-2

Transport og lagring
Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt, unngå fukt og kondens.

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.
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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.
JELD-WEN Norge AS er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling
1141 | 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

E-post

Firmapost.no@jeld-wen.biz

Internettadresse

www.swedoor.no

Erstatter datablad datert september 03
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