Forvaltning, drift og vedlikehold
Domostyl Listverk, og dekorasjoner

2019-01

1. Produktbeskrivelse
Listverk og dekor til utvendig bruk. Produktet har høy materialtetthet, og er belagt med en syntetisk UV folie
i sandet utførelse. Produktet trenger ingen grunning for videre malerbehandling.
Produktene monteres med lim type Domostyl hybrid
Skjøter limes og armeres med leverandørens fiberrimse.
Produktet males med ikke mineralske malinger for utendørs bruk
Tillatte avvik fra angitte mål på lengde er +/-5 mm.
Andre avvik fra angitte mål max. 5%.

2. Anvisning for drift og vedlikehold
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Rengjøres årlig med vaskemidler anbefalt for utvendig malinger. Unngå bruk av såper og kjemikalier som
inneholder sterke alkalier eller syrer. PH må ikke overstige pH 9
Ettersyn/kontroll
Normalt trenges ingen ettersyn/kontroll.
Vedlikeholdsinstruks og intervaller
Vedlikehold av produktet avhengig av hva slags overflatebehandling produktet har fått. Malerbedrifter/
fargehandlere/byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til
vedlikehold/etterbehandling.
Vedlikeholdsintervaller må vurderes i hvert enkelt tilfelle og avhenger av slitasje og overflatebehandling.
Fuktbestandighet
Dette produktet er ikke ømfintlig for fukt.

3. Driftstekniske opplysninger
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for
drift og vedlikehold følges.
Garanti
Dette produktet er ikke ømfintlig for fukt.
Fuktbestandighet
Dette produktet er i liten grad ømfintlig overfor fukt.
Renholdsvennlighet
Produktet er enkelt å renholde
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4. Miljøpåvirkning
Ressursutnyttelse
Det foreligger ingen informasjon om materialressurs
Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi
Ikke aktuellt.
Emisjon
Ikke oppgitt

5. Hms referanser
Det er ikke utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

6. Behandlingsmåte for avfall iht. NS9431
Avfallstype: Plast
Avfallshåndtering: Avfall fra bygge- og rivingsarbeider
Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling: 17 02 03

Øvrige opplysninger:
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

7. Ansvarsbegrensning
Informasjonen i dette dokumentet et gitt etter Deco Systems AS beste kunnskap, basert på testing og
praktiske erfaringer. Deco Systems sine produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes
produktene ofte under forhold utenfor Deco Systems sin kontroll. Deco Systems As kan ikke garantere
noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å
overholde endrede krav. Deco Systems forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.
Brukere bør alltid konsultere Deco Systems for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette
produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

8. Teknisk service
Importør:

Deco Systems AS

Produsent:

Organisasjonsnr:
Adresse:

NMC s.a
Rovert

Pindsleveien 2A

Adresse:

BE-4731 RAEREN

Postnr. Og poststed: 3221 sandefjord

Postnr. Og poststed:

Belgia

Telefon:

33460002

Servicetelefon:

+32 87 85 85 00

E-post :

post@decosystems.no
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