FDV-DOKUMENTASJON
januar 11
Innerdører 1310

Diplomat Norge AS

Innerdør i lakkert furu, SILJE m/glass

NOBB modulnr. 25398306
FDV-m25398306

1. PROSJEKT
Entreprenør / utførende:
Prosjekt / adresse:
Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE
Tofløyet furu fyllingsdør av ypperste kvalitet med glassfelt, sprosser og høy brystning. Glassfeltene på dør og sidefelt er inndelt i
2x3 ruter.
Ferdig lakkerte dører sparer mye arbeid samtidig som treets struktur blir bevart.
Døren leveres uten karm. Leveres kun i standard størrelser.

Produktidentifisering:
Varenr. / produkt / dim.:
Fargekode:
Kvalitet / sortering / klasse:
Overflatebehandling:
Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Foreligger serviceavtale?

NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Bruk vanlig grønnsåpevann, evnt. et nøytralt rengjøringsmiddel (maks. pH-verdi 8).
Flekkfjerning: Asfalt, gummi, skokrem, sjokolade, fett: White Spirit, terpentin eller lignende.
Fargeblyanter, leppestift, tusj: Rødsprit og vann (50/50).
Blod: Kaldt vann.

Ettersyn/kontroll
Hengsler og låskasse smøres ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Lakkerte furudører er tilnærmet vedlikeholdsfrie, og krever ingen etterbehandling. Man kan friske opp overflaten med møbelpolish
med jevne mellomrom for gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fettflekker.
Skal døren lakkeres, mattes overflaten forsiktig med sandpapir korning 180-240. Bruk gjerne vannbasert lakk.
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.
Garanti

Fuktbestandighet
Dette produktet tåler moderate mengder fukt.
Renholdsvennlighet


5. MILJØPÅVIRKNING
Ressursutnyttelse
Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke.
Emisjon
Ikke angitt.

6. 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.
Se HMS-FAKTA

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431
Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Deponering
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

.
Øvrige opplysninger
Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internettadresse

OBE / 6.4.4
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Borgerskogen
3160 STOKKE
33 36 04 40
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