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BRANNMALT KLEDNING TEKNOS FR FACADE
Produsent
Postnr
Telefon
Web

Inntre AS
7725
74 00 00 00
www.inntre.no

Brannteknisk klassifisering

Adresse
Poststed
Epost

Bogaveien 7
STEINKJER
ordre@inntre.no

NS-EN 13501-1 overflater B-s1,d0
NS-EN 13501-2 kledning K110 og K210

Samsvarssertifikat
Standardiseringslisens
Andre klassifiseringer

SP FIRE 105
0402-CPR-SC0600-11
EN14915:2006/AC:2007
EXT NT FIRE 054

Produktbeskrivelse
Treslag
Profil
Dimensjon t x b
Kvalitet / sortering

Brannhemmende kledning Teknos FR FRACADE
Gran
Ihht til de enhvert tid standard profiler
Ihht standard kledningsdimmensjoner
Standard kledningskvalitet NS EN 14915

Materialspesifikasjon

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 (senest innen 2 år) etter montering påføres 1 dekkstrøk med
Teknos Nordica Eko Husfarg av et Teknos annbefalt 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.

