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Denne dokumentasjonen gjelder for

SAGA Comfort Varmefolie
1. Produktbeskrivelse
SAGA Comfort Varmefolie er et varmesystem beregnet for oppvarming under parkett og laminat i tørre rom. Produktet skal ikke støpes
inn eller legges under vegg til vegg tepper eller andre “ikke” trykkfaste produkter.

2. Bruksområde
SAGA Comfort Varmefolie er en varmematte for legging under parkett og laminat. Benyttes til tørre rom som stue, kjøkken, soverom og
andre oppholdsrom. Termostat medfølger IKKE.

3. Tekniske spesifikasjoner
							
Effekt
:60 W/m²
Spenning
:230 VAC
Resisitanse
:1 000 til 10 000 (ohm/m2)
Tykkelse
:0,4 mm for oppvarmingsfilm, 7 mm for kontakter
Bredde
:60 & 100 cm
Lengde
:60 cm: 3 m, 4 m, 5 m
100 cm: 3 m, 4 m, 5 m
Sertifikat:
Max. temperatur:
Max. installert område:
Bruksområder:

:CE
:80 °C
:45 m²/ Controller
:Laminat eller parkett

							

4. Montering
SAGA Comfort Varmefolie er meget lavtbyggende. Skal folien benyttes på betongsåle i underetasje bør det legges 0,20 mm plast
i bunn. Legg deretter underlagsplaten SAGA Comfort Varmefolie tett inntil hverandre og tape skjøtene med sølvtape. Varmefolien
rulles ut, men husk å ha ca 5 cm klaring til vegg alle veier. Skal det legges parkett anbefales det å legge et underlag i mellom folien
og parketten.

5. Garantibestemmelser
SAGA Comfort skal kontrolleres for defekter før og under montering. RBI Interiør påtar seg ikke noe ansvar for produkt som har
synlige defekter når det legges. Garantien på SAGA Comfort gjelder i 10 år mot produksjonsfeil fra kjøpsdatoen. Garantien gjelder
KUN hvis produktet er montert korrekt ifølge monteringsveiledningen, og bare hvis varmefolien er blitt brukt til boligformål. Garantien
gjelder heller ikke hvis varmefolien er blitt utsatt for høy eller for lav luftfuktighet, eller i våtromsmiljøer som badeværelser, sauna eller
ved utendørsbruk o.l.
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VIKTIG! SAGA Comfort skal kontrolleres nøye før montering, montert varmefolie med synlige feil / skader erstattes
ikke! Enhver skade som er omfattet av garantien skal meldes skriftlig innen en måned til selgeren. Selgeren forbeholder seg retten
til, hvis han ønsker det, å inspisere skaden på stedet til et avtalt tidspunkt – slik at selgeren kan kontrollere om det er overensstemmelse mellom skaden og garantiens innhold og vilkår. Hvis det oppstår feil på varmefolien, som kan henføres til garantien, har leverandøren rett til å utbedre skaden på det aktuelle areal. Det betales ikke lønnskostnader til en eventuell utskiftning av varmefolien,
tilleggskostnader som f.eks. malerarbeid, flytting av innbo o.l. dekkes ikke.
Følgende skade dekkes ikke av garantien.
Oppstår det feil ved produktet innenfor garantien og produktet ikke er tilgjengelig på markedet, vil det bli levert et tilsvarende produkt
av samme kvalitet og mengde fra RBI interiør sitt sortiment. Det foreligger ikke andre garantier enn de anførte i dette materialet. Kopi av
kjøpsfaktura må sendes direkte til leverandøren innen 30 dager fra kjøpsdato / skaden ble registert – ellers er garantien ugyldig.

6. Vedlikehold
Normalt vedlikehold
Hold termostaten fri for smuss og fuktighet.

7. Miljøpåvirkning
Anbefalt utluftingstid/
inneklimarelevant tidsverdi:

Foreligger ikke.

Emisjon: 			

Foreligger ikke.

Miljømerking: 		

Foreligger ikke.

Miljøpåvirkning:		

Foreligger ikke.

Brannklassifisering: 		

Foreligger ikke.

Merknader
Kondisjonering: 		

SAGA Comfort tas rett ut av emballasjen.

Byggemiljø: 		

Alt av fukttilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet i god tid før montering.

Håndtering og lagring:

Ingen forebyggende tiltak nødvendig ved håndtering. Produktene lagres tørt.

Leverandør:
RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl
Kontaktperson: Audar Dørum
Telefon: 69 92 19 20
E-post: brukerhjelp@rbi.no
www.rbi.no
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