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Brann- og lydisolerte innerdører
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Brukes som innerdør i offentlige og private bygg der det er krav til brann- og/eller
lydisolasjon.
De klassifiserte innerdørene er beregnet for temperaturforskjell inntil +/- 5 grader mellom
ut- og innside. Innerdør med klimastamme tåler temperaturforskjell inntil +/- 20 grader
mellom ut- og innside.
Dørene lagerføres hvitmalt NCS-S 0502Y, montert i hvit karm. Andre NCS farger kan
leveres på bestilling. Dørene kan også skaffes med glass, laminat, finer og med kantlist i
tre.
Innerdør EI30
Ramtre av furu, kjerne av trefiberplate, 40mm dørtykkelse, låskasse 565, sluttstykke
2864-2, 3stk hengsler 3248-110 TMKS ZN
Størrelser: 7/8/9/10x19/20/21 (maks 13x21) reduksjon i størrelse er tillatt

Innerdør EI30

Innerdør EI60, Sa/S200, C5 (Rw31dB)
Ramtre av furu, solid kjerne av trefiberplate, 54mm dørtykkelse, låskasse 565, sluttstykke
LP712, 3stk hengsler 3248-110 TMKSS
Størrelser: 7/8/9/10x19/20/21 (testet 10x21) reduksjon i størrelse er tillatt

Innerdør EI60

Innerdør EI30/ dB35, Sa/S200, C5
Ramtre av furu, kjerne av tre lag trefiberplater, 52mm dørtykkelse, låskasse 565,
sluttstykke LP712, 3stk hengsler 3248-110
Størrelser: 7/8/9/10x19/20/21 (testet 10x22) reduksjon i størrelse er tillatt
Innerdør EI30/dB35 med klimastamme, SA/S200, C5
Ramtre av furu, kjerne av tre lag trefiberplater, 53mm dørtykkelse, låskasse 565,
sluttstykke LP712, 3stk hengsler 3248-110
Størrelser: 7/8/9/10x19/20/21 (testet 10x22) økning på 15% høyde og 15% bredde (maks
20% av areal) og reduksjon i størrelse er tillatt

Innerdør EI30/ dB35

NOBB varenummer:
Dimensjon:
Farge:
Overflatebehandling:

Maling med vannbasert maling, finer eller laminat

Øvrige opplysninger:

Klassifikasjon er festet på dørbladet

Innerdør EI30/dB35 med klimastamme

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Døren kan tørkes av med fuktig klut med vann/ mildt såpevann. Ikke bruk slipemiddel.
Ettersyn/kontroll
Justering av hengsler. Rengjøring, behandling og smøring av beslag er avgjørende for levetiden.
Ved skader kan det sparkles og pusses med fint sandpapir. Maling med vannbasert maling, farge NCS S 0502-Y, glans 25, +/-5.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Monteringsveiledning følger med produktet
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 20 år
Garanti og vilkår
To års garanti mot fabrikasjonsfeil.
Dørene er ikke konstruert for å tåle store endringer/forskjeller i fukt/ temperatur. Dersom dørene slår seg som et resultat av dette,
gjelder ikke garantien.
Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.
Fuktbestandighet
Produktet tåler moderate mengder fukt.
Renholdsvennlighet
«God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate).
Øvrige opplysninger
Monteringsveiledning følger med produktet. Denne skal signeres av montør.
Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.
Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.
Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter.
Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

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