FDV-DOKUMENTASJON
mars 20

LASERTE TERSKLER
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Laserte terskler i ask og eik med flere ulike overflatebehandlinger for å matche gulvet.
Tersklene finnes i fire varianter:
Anslagsterskel 22mm
Flat terskel 9mm
Flat underliggende terskel 14mm
Baderomsterskel 25/9mm

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

Bruk vanlige rengjøringsmidler, f.eks. vanlig oppvaskmiddel. Dypp en svamp eller klut i løsningen og vri den godt ut.
Rengjør fra topp til bunn. Tørk tørt. Ikke bruk overflødig vann og ikke bruk noe som kan skrape eller løse overflaten, som
løsemiddel, skurepulver eller stålull.

Vedlikehold

Som regel er det kun rengjøring som kreves hvis ingen skader har oppstått eller slitasjen har vært unormal. Produkter som
brukes til vedlikehold av møbler, f.eks. møbel voks og voks polish kan brukes, men normalt ikke nødvendig.
Reperasjoner

Mindre skader kan utbedres med en malebørste og lasur beregnet for bruk på innvendig treverk i passende tone og glans.
Større skader krever sliping og total lakkering. Test helst først på en mindre overflate, for å sikre at det tiltenkte produktet
er kompatibelt med den opprinnelige overflatebehandlingen
Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.
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3. MILJØPÅVIRKNING
Anbefalt utluftingstid / Inneklima relevant 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 6611, Etterstad

Postnr. og poststed

0607 Oslo

Telefon

22 02 72 00

E-post

Firmapost.no@jeld-wen.biz
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