5. 1 FDV
Produsent
Adresse
Postnr
Postadresse
Telefon
Email
Web

TEKNOS FR FACADE Versjon 03 2011

Beiseservice AS
Ryllikveien 50
2322
Ridabu
47 67 98 68 eller 99 74 43 44
post@beiseservice.no
www.beiseservice.no

Kunde
Adresse
Postnr
Postadresse
Telefon
Email
Byggeprosjekt

Ansvarlig utsteder
Tittel
Trond Dyresen og Jan Erik Hagen
Prod leder/ daglig leder
NS-EN 13501-1 overflater B-s1,d0
Brannteknisk klassifiseringNS-EN 13501-2 kledning K110 og K210
SP FIRE 105
Samsvarssertifikat
Nasjonalt sertifikat
Andre klassifiseringer
EXT NT FIRE 054

Dato
Signatur
16.08.2012 JEH

Materialspesifikasjon
Produktbeskrivelse
Treslag
Profil
Dimensjon t x b
Kvalitet / sortering
Råtebeskyttelse
Grunnet med
Mellomstrøk
Toppstrøk
Produksjonsnr.

Farge
Farge
Farge
Farge

Lagring og håndtering før montasje
Teknos FR Facade må lagres tørt og luftig på byggeplass / lager før bruk. Teknos FR Facade bør ikke utsettes for fuktighet
under lagring.

Montering
Anbefalt montering i henhold til Byggdetaljer 542.102 for liggende kledning og Byggdetaljer 542.101 for stående kledning fra
SINTEF Norges byggforskningsinstitutt. Teknos FR Facade skal ikke stå i jordkontakt, eller direkte kontakt med fuktighet,
kledningen bør luftes på baksiden med minimum 22 mm luftspalte. Ved kapp skal endeflatene grunnes og påføres dekkstrøk
umiddelbart, både ved skjøter og ender av bord. Rustfrie eller galvaniserte festemidler bør benyttes. Kapp og avfall kan
komposteres på fylling.

Etterbehandling
Teknos FR Facade leveres som standard grunnet 1 strøk med Teknosafe 2407 og et mellomstrøk med Teknos Nordica Eko
3330. Teknosafe FR Facade skal umiddelbart (når klimaet tillater det) etter montering påføres 1 dekkstrøk med Teknos Nordica
Eko Husfarg av et Teknos godkjent malerfirma. Malerfirma vil utstede ny FDV. Teknos godkjent malerfirma i ditt distrikt finner du
på www.teknos.no eller ta kontakt på telefon +47 31 29 49 00.

Vedlikehold
I henhold til 4-2 i TEK 10 skal ansvarlig utførende overlevere dette FDV dokument til eier av bygget og eier skal oppbevare
dette dokument for bruk under driftsfasen. FDV dokument fra malerfirma skal oppbevares sammen med dette FDV dokument.
Eier av bygget er forplikter til årlig å foreta innspeksjon av kledningens overflate og gjøre tiltak for å bibeholde de branntekniske
egenskaper. Inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid bør journalføres. Eier av bygget kan søke råd hos Teknos godkjent malerfirma i
den forbindelse. Teknos godkjent malerfirma i ditt distrikt finner du på www.teknos.no eller ta kontakt på telefon +47 31 29 49
00.

Kopi av dette FDV dokument oppbevares av produsent. Flere opplysninger om produktet og generelt FDV
dokument finnes på www.teknos .no eller ved å ta kontakt med Teknos Norge AS på telefon +47 31 29 49 00.

