PRODUKTDATABLAD
februar 05
Astrup AS

Isolerte aluminiumsdører, tofløyet

Ytterdører

1330

NOBB modulnr. 27186923
PRE-m27186923

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
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 tokomponent 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.

Bruksområde
Isolert dør.

Farger, overflate


Overflatebehandling


Tilbehørsprodukter
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
Dørene leveres i mål etter kundens spesifikasjoner.

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse
R61.2 Ytterdører.

NS 3451-kode for bygningsdel
233 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer
523.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger


Transport og lagring


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.
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5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring
Det er ikke relevant / påkrevd med samsvarserklæring for dette produktet.
CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)
Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.


6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling
9999 | 0700 | _ _ _ _ | _ _ _ _
Type emballasje
Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/importør

Astrup AS

Organisasjonsnr.

NO 927 751 011 MVA

Adresse

Postboks 8 Haugenstua

Postnr. og poststed

0915 OSLO

Telefon

22 79 15 00

Telefaks

22 10 72 93

E-post

astrup@astrup.no

Internettadresse

www.astrup.no
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