FDV-DOKUMENTASJON
september 18
Takrenner, -sikring og beslag 1022

Icopal as

Takrenne i plast

NOBB modulnr. 30876858*

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

2. PRODUKTBESKRIVELSE
Icopal takrenner fåes i farger- sort og hvit og størrelse 105mm. Icopal takrenner i plast produseres av gjennomfarget PVC.
Takrenne tåler både lave temperaturer og langvarig eksponering i sollys og luftforurensing uten å brytes ned.
For Icopal takrenner i plast er det utviklet låseknaster i skjøtene som effektivt forhindrer lekkasje, og knirkelyder unngås.

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

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Foreligger serviceavtale?

NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Renner og tilbehør vaskes ved behov.
Mose, grønske, svertesopp, smuss og skitt fjernes med middel mot dette. Følg bruksanvisning fra leverandør.

Ettersyn/kontroll
Skjøter og muffer kontrolleres, og om nødvendig etterstrammes.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Rens takrenner for løv og skitt minst en gang pr. år, helst to ganger årlig (vår og høst).
Løsvsil renses for barnåler, kvister etc.
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.
Garanti
Fuktbestandighet
Produktet påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet

5. MILJØPÅVIRKNING
Ressursutnyttelse
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Emisjon

6. HMS-REFERANSER
Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431
Avfallstype: Hard plast,annen
Avfallshåndtering: Deponering
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1722
Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.
8. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internettadresse

Icopal AS
NO 911 671 549 MVA
Postboks 55
1477 Fjellhamar
67 97 90 00
icopal.no@icopal.com
www.icopal.no

*Informasjonen gjelder for følgende NOBB moduler: 30876858 og 28865715
mcj / 6.30
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