FDV-DOKUMENTASJON
mars 05
Astrup AS

Isolert foldedør i aluminium

Spesialdører

1340

NOBB modulnr. 27186931
FDV-m27186931

1. PRODUKTBESKRIVELSE
Sikker tetting mellom dørblad og karm oppnås ved hjelp av dobbelte tettelister.
Når døren er stengt, kan hengslene ikke frigjøres fra dørbladene.
Døren kan justeres ved hjelp av eksentriske hengselfôringer.
Profilene passer for de fleste låser som finnes på markedet.
Sammenføyning av hjørner skjer ved hjelp av hjørnevinkler og en pneumatisk/hydraulisk maskin. Hjørnevinkler er todelte, og virker ved
at de ekspanderer og samtidig trekker hjørnene sammen. Før sammenføyning blir hjørnevinklenes kontaktflate påført to-komponent lim.
Glass settes inn fra innsiden.
Hengsler og beslag er i rustfritt stål og aluminium som er solide og korrosjonsbestandige materialer.
Tettelister av EPDM-gummi.
Isolerte profiler har samme toleranse som profiler i hel-aluminium.
Antatt levetid/brukstid
Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Rengjøres med vanlige rengjøringsmidler.

Ettersyn/kontroll
Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Ingen rutiner.

Fuktbestandighet
Dette produktet påvirkes ikke av fukt.
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3. MILJØPÅVIRKNING
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning


4. HMS-REFERANSER
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken
under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.


5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431
Avfallstype: Blandet materiale.
Avfallshåndtering: Deponering.
Opprinnelse - Næring: Ikke oppgitt.
Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | _ _ _ _ | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)
Øvrige opplysninger

6. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør

Astrup AS

Organisasjonsnr.

NO 927 751 011 MVA

Postadresse

Postboks 8 Haugenstua

Postnr. og poststed

0915 OSLO

Telefon

22 79 15 00

E-post

astrup@astrup.no

Internettadresse

www.astrup.no
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