FDV
Dokumentasjon for Jøtul brannmurplate JGFW-5
1. Prosjekt
Entreprenør:
Prosjektadresse:
Bruksområde/bygningsdel:
2. Produktbeskrivelse
Isolasjonsplater testet og godkjent som erstatning for brannmur, forutsatt at installasjon er
utført ihht anvisninger.
Platetykkelse; 5 cm.
Leveres i følgende mål: 100X 122 cm og 122 X 244 cm

3. Produkttype

X

Frittstående ildsted
Innsats
Kassett
Innsats med omramming
Brannmur

4. Typebetegnelse
Jøtul JGFW – 5 Brannmursplate

5. Produkt og materialinformasjon
Forpakning:

Produktets pakkematerialer består av gjenvinnbart materiell.

Produkt:

Produktets bestanddeler inneholder ikke mengder av miljøgifter utenfor
grenseverdier satt i Parcom/Ospar-avtalen. Se anbefaling i eget punkt
under ”Behandling av avfall” ved kondemnering.
Se produktets manual for opplysninger om vekt, installasjon og
reservedeler.

Produktdata:

6. Emisjoner og miljøpåvirkning
Utslipp til rom:

Ingen

7. Montering
Produktets egenvekt (225 Kg/m3) må kalkuleres mot byggets dimensjonering av
bjelkelag/bæreevne.
Ildsted skal monteres ihht. angitte oppstillingsvilkår i produktets tilhørende
installasjonsmanual.
Montering av JGFW - 5 krever ingen søknadsplikt, men skal meldes til kommunens
Brann og Feiervesen.
8. Idriftsettelse og operasjon
Førstegangsbruk:
Faremomenter:
Operasjon:

Forsiktig fyring anbefales de første gangene.
Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon.

Forutsetningen for at JGFW - 5 kan tas i bruk, er at installasjonen er utført ifølge norsk
regelverk og produktets monteringsanvisning
Ta godt vare på monteringsanvisningen da denne er et verdipapir for boligen.
Dette vil være avgjørende for om Jøtuls reklamasjonsbestemmelser skal være
gjeldende for produktet.
9. Bruksområde
Produktet er konstruert og testet til bruk som beskyttelse mot brennbare materialer.
Erstatter brannmur.
10.Reparasjoner
Reparasjoner utføres av fagpersonell.
Se monteringsanvisningen.
11.Endring
Ved endring av produkt, vil Jøtuls reklamasjonsbestemmelser bortfalle.
12.Rengjøring og vedlikehold
Vedlikehold:

Kan overmales, betinger at man har grunnet i h.h.t manualens
anvisnigner.

Rengjøring utvendig:

Ihht manualens anvisninger.

13.Feilsymptomer og løsning
Se manual

14.Inspeksjon
JGFW - 5 bør jevnlig inspiseres (visuelt) for skader.
Sprekker eller andre skader bør utbedres snarest av fagpersonell.
15.Avfall
Isolasjonsmateriale
16.Behandling av avfall
Jøtul anbefaler at alt avfall håndteres ihht NS9431, Klassifisering av avfall.
Produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til nasjonale klassifiserings- og
etiketteringsregler.
Einecs-nr:
Stoffer:
Klassifisering;

215-199-1
Kalsiumsilikat
Xi; R36/38

17.Antatt levetid
Antatt levetid/brukstid er 20 år.
18.Vedlegg / dokumentasjon
Generell manual
19.Teknisk service
Importør
Postadresse
Postnr og sted
Telefon
Epost
Internettadresse

Jøtul AS
Langøyveien P.B. 1411
1602 Fredrikstad
69 35 90 00
www.jotul.com

