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Bindalsbruket AS Februar 16                  Ytterdører 1330 

Malte ytterdører NOBB modulnr. * 
FDV-m 

1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   

Bruksområde / bygningsdel:  Ytterdør 
  

2. PRODUKTBESKRIVELSE 

Døren er bygget opp av ramme i furu. 
Døren er isolert med polystyren med aluminiumsplate som fuktsperre på innside og ytterside. 
HDF-plate på begge sider som yttersjikt. 
Døren blir malt med polyuretan maling både som grunning og toppstrøk 
Standard farge hvit er: NCS S 0502-Y 
  
Standard handikapterskel tilpasset livsløpsstandard ( 25mm )  
 
Karmdybde 92mm. Ferdig monterte karmhylser. 
 

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder 

Døren  rengjøres med vann tilsatt bilsjampo med voks, gjerne flere ganger pr. år. 
 

Ettersyn/kontroll 
Funksjon på dør, hengsler og vridere må jevnlige kontrolleres og utbedres. 
Beslag smøres 1-2 ganger i året. 
Tettelist må ettersees og justeres hvis nødvendig. Dette for å få god tetting.  

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
 
Dører vil holde seg like fin i mange år om de ettersees og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Rengjøring med vann tilsatt litt bilsjampo 
med voks anbefales, gjerne flere ganger pr. år. 
Ny overflatebehandling etter 3-6 år avhengig av bruk og væreksponering. 
Mindre skader i overflatebehandlingen utbedres umiddelbart, med maling som er egnet for utendørs bruk . Rift og skader må umiddelbart 
utbedres for å hindre fuktinntregning. Montasje av utstyr på døren som medfører at malingsfilmen  brytes, må unngås. Dette for å hindre 
fuktinntrenging/svelling og råte. 
 
- Sørg for å vedlikeholde dører og karm ved å reparere skader i overflaten. Rengjør overflaten, sparkle og slip over med slipepapir 
(korning 220 eller finere), mal over med  maling som er egnet  for utendørs bruk. 
Ved oppmaling må dørblad/karm slipes ned for å få god vedheft 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 10 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og 
vedlikehold følges. 

Garanti 
I hht Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven 
 

5. MILJØPÅVIRKNING 
 
Resursutnyttelse 
Produket består av både fornybare og ikke fornybare ressurser. 
 
Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke 
 
 
6. HMS REFERANSER 
 
Se HMS fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner 
 
 
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT NS 9431 

 
Avfallstype: Blandet materiale 
Avfallshåndtering : Deponering 
Opprinnelse – Næring : Bygg og anlegg 
Kode for avfallsbehandling: 9999 , 0700 , 0600 ____ 
 
 
 

8. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Bindalsbruket AS 

Organisasjonsnr. NO 914 415 195 MVA 

Postadresse Sørfjordveien 5 

Postnr. og poststed 7980 Terråk 

Telefon 750 34 800 

E-post 
post@bindalsbruket.no 
 

Internettadresse www.bindalsbruket.no 
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