Generell informasjon
Membrankomponent for nedhengt himling til innvendig bruk i bygninger

Status:

23.09.2019

Bemerk:
-

Sørg for god ventilasjon

-

Hold arbeidsområdet rent – sørg for minst mulig støv

-

Akklimatiser før installasjon

-

Bygningens varmeanlegg skal være i drift for å sikre normal arbeidstemperatur(EN 13964:2014-A.3)

-

Hvis temperaturen er over 70 %, er det anbefalt ikke å starte installasjonen

-

Unngå kontakt med vann

-

Forsiktig, skjøre materialer, behandles forsiktig

-

Åpne esken forsiktig for å unngå skader på produktet, fjern emballasjen fullstendig

-

Himlingsplater maksimal høyde 2 paller (for sensitive produkter gjelder krav for spesialprodukter og spesielle nasjonale vilkår for
oppbevaring)

-

Før du installerer må du lese følgende:

Ikke bruk trykkluft for å rengjøre overflater eller filler
Bruk rene installasjonshansker (f.eks. hvit tekstil)
Øyevern er påkrevd for arbeid over hodehøyde og støvforurensning
Ingen mat
Avhending (avfallssortering) i samsvar med lokale bestemmelser og gjeldende europeiske avfallsregler
Personlig verneutstyr i overensstemmelse med sikkerhetsdatablad
Håndtering og oppbevaring i henhold til sikkerhetsdatablad

AMF-fliser skal bare installeres i tørre rom når grunnings- eller gulvskjermarbeider er ferdig, dører og vinduer installert og glass
satt inn

Før flisene installeres, bør relativ luftfuktighet og temperatur måles

Under bruk skal ikke den relative fuktigheten for produkttypen (se produktinformasjon)
overskrides

Oppbevar på et tørt, godt ventilert sted. Hold borte fra varme og antennelseskilder
Emballasjen er brennbar
Vær oppmerksom på nasjonale brannforskrifter

Installasjonsveiledning / For installasjon av himling se www.knaufamf.com (se YOUTUBE)
• Brannsikkerhet
• Testrapporter
• Vedlikeholdsveiledning
• Lovpålagte krav
• Standarder og dokumentasjon
• Nasjonale, lokale og tilleggskrav
Alle dokumenter, testrapporter, sertifikater og installasjonsretningslinjer krever eksklusiv bruk av AMF-produkter og systemkomponenter som går sammen som
bekreftet av interne og eksterne tester.
Det tas ikke ansvar eller garanti for bruk av tredjepartsprodukt eller andre systemkomponenter.

-

Ikke oppbevar eller transporter esker på kanter eller hjørner

-

Ikke installer fliser med forskjellige produksjonsdatoer / fra ulike partier i samme rom (se produksjonsdato)

-

Vekten avhenger av type / dimensjoner / tykkelse / tetthet

Transporter og oppbevar i vannrett posisjon

Legg merke til nasjonale helse- og sikkerhetsforskrifter

All gitt informasjon er basert på de nyeste tekniske data. Det er kundens og sluttbrukerens ansvar å sørge for at slik informasjon er egnet for den spesifikke applikasjonen. Vi forbeholder oss retten til
å gjøre tekniske endringer uten forhåndsvarsel. Feil, mangler og endringer unntatt. I tillegg gjelder våre generelle vilkår og betingelser (AGB).
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