HMS-FAKTA
CELLO HOVEDINNGANGSDØRER
Vareeier Byggmakker Handel AS

Ytterdører
1330
NOBB modul nr.
42007001
42007016
42007027
42134821

Modell Cello 6/GL, 4GL, 1GL og Tett
1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.
Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av
dette produktet.
Relevante S-setninger
Førstehjelpstiltak
Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser
Produktet utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.
Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner
Ingen henvisninger.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

2. INNEMILJØET
Emisjonsfaktor (EF)
Ingen opplysninger.
Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet / materialkombinasjonen.
Anbefalt utluftingstid/utbakingstid
Foreligger ikke.
Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.
Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.
Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke.
Bestemmelse av et produkts inneklimalerelevant tidsverdi er den tid det tar det langsomst emitterende kjemiske stoff med den laveste
inneklimarelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.
Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.
Kommentarer
Produktet inneholder ved normal anvendelse ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

3. MILJØPÅVIRKNING
Emisjon
Se kapittel 2, innemiljøet.
Påvirkningsindeks
Foreligger ikke.
Ressursutnyttelse
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HMS-FAKTA
Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

4. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

5. AVFALLSBEHANDLING
Avfallstype: Blandet materiale.
Håndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg.
NS 9431-kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke knyttet miljøavgifter til dette produktet.
6. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/importør

JELD-WEN Norge AS

Organisasjonsnr.

NO 881 128 152 MVA

Postadresse

Nils Hansensvei 2

Postnr. og poststed

Postboks 6611 Etterstad, 0607 OSLO

Telefon

22 02 72 00

E-post

Firmapost.no@jeld-wen.biz

Internettadresse

www.jeld-wen.no

Produsent/importør

JELD-WEN Norge AS
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