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Malt formpresset innerdør modell Easy Nature

Innerdører

1310

NOBB modulnr. 41695581**

1. PRODUKTBESKRIVELSE
Dør med glatt finert overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.
Leveres i følgende design Easy Nature tett, Easy Nature G01, Easy Nature G01+G01, Easy Nature G21, Easy Nature G01+G21, Easy
Nature G64, Easy Nture G03, Easy Nature G01+G03, Easy Nature GW1, Easy Nature GW1+GW1, Easy Nature G68, Easy Nature
GW3, Easy Nature GW1+GW3, Easy Nature SP12 og Easy Nature SP12+SP12.
Leveres i finer Koto, Eik, Bjørk, Bøk og Valnøtt.
Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 “snap in”.
Døren kan også leveres som skyvedør.
Terskelen leveres i lakkert hardtre.
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
Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke
anvendes.
Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan
medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading,
slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll
Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall
Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett. Dører til
baderom skal forsegles i bunnen med syntetisk lakk, hvis døren ikke blir levert med en slik forsegling. Døren skal tørkes av etter bading,
slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Forseglingen i bunnen bør vedlikeholdes jevnlig, minst 1 gang i året. Se egen
vedlikeholdsveiledning på www.swedoor.no
Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40.
Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve
dørbladet anbefales en omlakkering.
Se egen vedlikeholdsveiledning på www.swedoor.no
Fuktbestandighet
Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Side 1 av 3
© Norsk byggtjeneste oda as

Informasjonen er tilrettelagt av

FDV-DOKUMENTASJON
april 11
Innerdører

JELD-WEN Norge AS

Malt formpresset innerdør modell Easy

1310

NOBB modulnr. 41695581**

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: Rent trevirke.
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)
Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.
6. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør

JELD-WEN Norge AS

Organisasjonsnr.

NO 881 128 152 MVA

Postadresse

Postboks 4443, Nydalen

Postnr. og poststed

0402 Oslo

Telefon

22 02 72 00

E-post

Firmapost.no@jeld-wen.biz

Internettadresse

www.swedoor.no

** Gjelder også Nobbmodul nr: 22305932, 22501910, 23559669, 25503137, 27542950, 30680904, 41695581, 41695584, 41695585, 41695589,
41695597, 41695599, 41695641, 41695642, 41695643, 41695644, 41695645, 41695646, 41695647, 41695649, 41695724, 41695758, 41695777,
41695778, 41695779, 41727281 og 41727315.
For monteringsanvisning se: http://www.swedoor.no/index/services/monteringsanvisning-2
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