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

2. PRODUKTBESKRIVELSE
Powertekk er varmforsinkede taktekningsplater av kaldvalset stål. Undersiden er belagt med et
polyesterbelegg og  oversiden er belagt med en epoksyprimer, farget akrylbelegg, farget bestrøing
og til slutt et lag klar akryl.

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
Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc. Større forekomster av grønske 
eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av egnet takrensmiddel (Mose og grønske fjerner). Følg 
evt. bruksanvisning for produktet.

Ettersyn/kontroll
Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år. Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger 
og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser

NB! Gangtrafikk kun i bølgeprofilen ved anlegg over lektene!

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Skader utbedres med eget reparasjonssett, eventuelt skifte ødelagte takplater. 
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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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