FDV-DOKUMENTASJON
august 14
Icopal as

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

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Rentbrennende platejernsovn for vedfyring.
• Røykuttak topp går igjennom Olivin elementer og Icopal elementpipe.
• 20cm – 30 cm vedlengde
• Sekundærforbrenning, skal utelukkende fyres med tørr og ren ved.
• Brennkammeret er isolert med av skamolplate.
Produktidentifisering:
Varenr. / produkt / dim.:

Nobbnr 44816546/ovn/ 47,5x47,5x85cm (175 cm byggesett 450 kg)

Fargekode:

Svart

Kvalitet / sortering / klasse:

Virkningsgrad 80%

Overflatebehandling:

Svart ovnslakk

Vedlegg / dokumentasjon:

SINTEF

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Foreligger serviceavtale?

NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

-Aske tømmes ved behov. Vær varsom med isolasjonsplatene(skamolplatene) hvis redskaper for asketømming tas i bruk.
Glasset kan også rengjøres med glassrens og en klut.

Ettersyn/kontroll

-Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for å ivareta
sikkerheten og at installasjon og ovn blir inspisert og godkjent av en kvalifisert kontrollør.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall

-Rengjør ovnen grundig jevnlig. Sjekk at pakninger er hele. Deformerte/slitte pakninger skal byttes.
-Isolasjonplater byttes ved skade.
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4.EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon
• Utslipp gjennom: Ikke angitt
• Utslipp til: Ikke angitt
• Miljødeklarasjoner: Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet.
5.VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ilden eller asken i ildstedet skal ikke slukkes med vann eller annen væske da dette kan forårsake sprekkdannelser i godset.
Bruk av alle typer tennvæske kan medføre eksplosjon i ildsted og skorstein og i verste fall medføre husbrann.
• Varme, brannskader og røykutvikling
• Overhold de forskrifter og sikkerhetsavstander som produktet krever.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften)
• Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg
• Avfallshåndtering: Deponering
Avfallstype: Stål (Kode for avfallsbehandling 17 04 05)
Betong (Kode for avfallsbehandling 17 01 01)
Glass ( 17 02 02) NB! Keramisk glass kan IKKE kastes i vanlig
glassgjenvinning

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

Icopal AS
NO 911 671 549 MVA
Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar
67 97 90 00
icopalservice@icopal.com
www.icopal.no

*
mcj / 6.30
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