FDV-DOKUMENTASJON
oktober 15
Utvendig Kledning

Real Terrasse & Fasade AS

0504

PVC kledning, lister og terrassebord

FDV-001

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

2. PRODUKTBESKRIVELSE
Vinyl, såkalt PVC (polyvinylklorid) med en kjerne av PVC materiale og et hardt ytre PVC skall.
Materialet er basert på PVC harpiks med en rekke funksjonelle tilsetningsstoffer, bruk av Ca / Zn stabilisatorer. Ingen tilstedeværelse av
bly, tin eller andre farlige ftalater. Materialet er gjennomfarget, UV-bestandig og 100% resirkulerbart.
Kledningen er vedlikeholdsfri og krever ingen innledende eller påløpende behandling i form av maling, beis, olje eller andre typer
vedlikehold. Fåes i flere farger og treimitasjoner.

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

C.O.S.H.H Datablad

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Foreligger serviceavtale?

NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Rengjøres med vann evt iblandet såpe. Rengjøring kan gjøres ved bruk av slange, høytrykkspyler eller børste/kost. Høyttrykkspyler
brukes med varsomhet da det kan skjære inn i virket.

Ettersyn/kontroll
Samtidig med rengjøring kontrolleres fasaden for uforutsette skader.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Rengjøring som beskrevet ovenfor gjøres etter behov for fjerning av støv og pollen. Utover dette er det inget vedlikehold.
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
Antatt levetid/brukstid er minimum 35 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.
Garanti
Fra 20 år til livstidsgaranti avhengig av produkt. Garanti dekker råte, sprekker, fliser og forfall. Se egne garantibetingelser.
Fuktbestandighet
Produktet påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
Meget God.

5. MILJØPÅVIRKNING
Ressursutnyttelse
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. Produktet kan 100% resirkuleres.
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Emisjon
-

6. HMS-REFERANSER
Henviser til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Se C.O.S.H.H.(Control of substances hazardous to health) Datablad.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Ingen. Materialet er selvslukkende.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431
Avfallstype: Blandet brennbart restavfall.
Avfallshåndtering: Forbrenning og energutnyttelse
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _
Produsenten har utviklet egen resirkuleringsplan for produktet
Øvrige opplysninger
–

8. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internettadresse
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Real Terrasse & Fasade AS
NO 898 698 602
Røedåsen 6
1591 Sperrebotn
+47 417 69 726
post@realterrasse.no
www.realterrasse.no
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