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Karmer og terskler til innerdører
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Karmer til private og offentlige bygg
Standard malte karmer er laget av furu som er laminert og fingerskjøtt, der ytterste
laget består av kvistfri furu.
Ubehandla furukarmer har normale forekomster av kvist.
Finerte karmer har laminert furu stamme, med finer utenpå.
Eikekarmer er av heltre eik med q-pakning.
Karmen har justerbart sluttstykke og to justerbare hengsler.
Alle karmene kan også leveres med integrert dempelist.
Tersklene er av lakkert eik, med naturlig variasjon i farge og trestruktur.

NOBB varenummer:
Dimensjon:
Farge:
Overflatebehandling:

Syreherda maling, lakkert eller ubehandla.

Øvrige opplysninger:
Karmene skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturforskjeller
eller der det er fare for oppsamling av fukt.
Karmene tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %).
Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet
til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).
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2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Karmen kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner.
På baderom må karmen tørkes av hvis den er utsatt for høy fuktighet, slik at kondens ikke setter seg i underkant.
Ettersyn/kontroll
Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid. Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Karmer skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1. gang i året.
Se ellers vedlikeholdsveiledning på www.bygg1.no

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 30 år
Garanti og vilkår
Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:
- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk
Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og
vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett
på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.
Fukt og miljø
Produktet tåler små mengder fukt og skal ha likt klima på begge sider.
Renholdsvennlighet
God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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