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1. PROSJEKT
Entreprenør/utførende:
Prosjekt/adresse:
Bruksområde/bygningsdel:
Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE
Isola Ståltakrennedeler lages av 0,6 mm tykt kontinuerlig varmforsinkede tynnplater av stål, 
påført et plastbelegg. Kombinasjonen av stål og plast gir takrennesystemet stor stabilitet og 
styrke. Ståltakrennen tåler store belastninger over lang tid. Alle deler er enkle å tilpasse, og det 
behøves verken lim eller spesialverktøy for montering. 

Produktidentifisering:
Varenr. / produkt / dim.:
Fargekode:
Kvalitet / sortering / klasse:
Overflatebehandling:
Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
 Foreligger serviceavtale?  NEI   JA Hvis ja, firma: 

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Spyl takrennene med hageslange. Bruk evt. en myk kost. 

Ettersyn/kontroll 
Skjøtestykker og tappestykker etc. kontrolleres, og om nødvendig etterstrammes. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 
Rens takrenner for løv og skitt minst en gang pr. år, helst to ganger årlig (vår og høst). Løvsil 
renses for barnåler, kvister etc. Hvis det oppstår lekkasje, kan disse tettes med silikon (finnes i 
svart og hvit i patroner). 
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4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 30 år, forutsatt normal 
bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti:
-
Fuktbestandighet
Produktet påvirkes ikke av fukt. 
Renholdsvennlighet:-

5. MILJØPÅVIRKNING
Ressursutnyttelse:
Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.

 Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi: 
Ikke relevant

Emisjon
Ikke relevant

6. HMS REFERANSER
Foreligger ikke

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.:
Ingen

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431
Avfallstype:  Blandet materiale
Avfallshåndtering: Produktene skal leveres til godkjent avfallsmottak. 
Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg.

8. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør: Isola AS
Organisasjonsnummer: 928764745
Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn
Telefon: 35 57 57 00
e-post: isola@isola.no
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