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Produktbeskrivelse
Jackon Fundamentkasse er en effektiv og kostnadsbesparende
løsning for isolert fundamentforskaling til alle typer bygninger.
Fundamentkassene produseres i Jackofoam® XPS og leveres
flatpakket. Monteringen er rask og enkel: Sidevangene plasseres i freste spor i bunnplaten og trenger verken å limes eller
skrus. Spesialtilpassede kasser som produseres til det enkelte
prosjekt ihht ønsket mål og trykkfasthet. Disse leveres med
innvendig bredde opp til 2200mm og innvendig høyde opp til
1150mm.
Bruksområde
For telesikring av stripefundamenter til boliger og industribygg.
Farger
Lilla
Overflatebehandling
Ingen
Tilbehørsprodukter
EPS/XPS skjæreverktøy: Bord og kniv
Spikerplate: For sammenføyning av fundamentkassenes bunnplater
Tekniske data
Se teknisk tabell for Jackon XPS
Montering/utførelse
Referanse til NBI Byggdetaljer
521.811 Telesikring av uoppvarmede bygninger og konstruksjoner
521.112 Gulv på grunnen med ringmur. Varmeisolering, frostsikring og beregning av varmetap
521.011 Valg av fundamentering og konstruksjoner mot
grunnen

Transport og lagring
Produktet skal lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over tid bør
produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet
under håndtering, da platene lett kan brekke.
Avfallsbehandling
Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning
NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000
EAL-kode: 170604: andre isolasjonsmaterialer enn dem nevt i
170601 og 170603
Øvrige opplysninger: Jackon AS er medlem av materialretur
HMS-referanser
Se HMS datablad angående henvisninger til Arbeidstilsynets
publikasjoner.
Produktdokumentasjoner og offentlige krav
Produksgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer: Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.
Europeisk standard: XPS-isolasjonsplate er CE-merket, standard nr NS-EN 13163.
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater,
bransjenormer etc: Det er innført et felles teknisk system for
deklarering av bygningsisolasjon NS-EN 13172.
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