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1. PRODUKTBESKRIVELSE
NordicRailing Glasrekkverk med stolper og glass
Profiler i pulverlakker Aluminiumsprofiler
Glass er herdet t=8,76 mm og tilskåret på mål med poletre kanter
Pakning i klemfester er EPDM gummi værbestandig
Innfesting skal følge NordicRailing sin montasjeveiledning.
Innfesting av rekkverk:
NordicRailing As tar ikke ansvar for kvaliteten på underlaget som rekkverkene festes i. Dette er
ansvarlig montasjefirma ansvarlig for. NordicRailing AS anbefaler at det benyttes festemateriell
levert av NordicRailing AS. Montasjeveiledning skal følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Ferdig malte og belagte overflater skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann.
Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Skurepulver og lignende midler med
slipende effekt skal unngås.
Vannskelige flekker kan bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut.
Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes.Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten uansett anvendt metode - alltid tørkes av.
Glassflater rengjøres med vanlig glassvask.
Ettersyn/kontrol
Ingen rutiner
Vedlikeholdsindtruks og -intervall
Ta kontakt med NordicRailing AS Ved større mekaniske skader og riper
på stålprofiler og glass, kan komponentene byttes.
Fuktbestandighet
Glassrekkverket er designet for utebruk.
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3. MILJØPÅVIRKNING
Ressursutnyttelse
Glassrekkverket består av fornybare ressurser.
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke.
Emisjon
Foreligger ikke
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning
Produktene i rekkverket inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER
Produktene i rekkverket inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller
allergifremkallende stoffer, og utgjøringen 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: Gjennvinning
Opprinnelse - Næring: Bygg og Anlegg
Kode for avfallsbehandling: 1451 | 1000 | 0600 | 0301 | Aluminium
Kode for avfallsbehandling: 1399 | 1000 | 0600 | 0301 | Glass
Øvrige opplysninger
Aluminiumsprofiler og glass kan resirkuleres.

6. TEKNISK SERVICE
Produsent: NordicRailing AS
Organisasjonsnr. 920 770 835
Postadresse Postboks 1253
Postnr. Og poststed 3105 Tønsberg
Telefon +47 994 10 001
E-post: post@nordicrailing.no
Internettadresse: www.nordicrailing.no
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