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BRANNDØR - B30

FDV

Massiv innerdør med hvitmalt utførelse som passer for mer krevende miljøer som institusjoner og kontorer, 
eller andre steder hvor det stilles strenge krav til brann- og lydklasse. Døren er godkjent ihht. brannklasse 
B30 og lydklasse 35dB. Det benyttes termoekspanderende masse i karmsider og toppstykke, samt i underkant 
dørblad.

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Støvtørking
Bruk rene, myke kluter som ikke loer.

Hovedrengjøring
Rengjøres med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og 
lignende midler med slipende effekt (inkl. mikrofiber).

Flekkfjerning
Flekker bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må 
ikke anvendes. Etter flekkfjerning må det alltid tørkes med rent lunkent vann.

Skader
Mindre skader på malte overflater kan utbedres med tilsvarende farge/maling. Test bør utføres på lite synlig 
sted.

Hengsler
Hengsler smøres etter behov.

Låskasser
Låskasser er ferdig smurt fra fabrikk, og skal normalt ikke etterbehandles. Kan smøres etter behov. Låskasse 
må da kun smøres med låsefett eller låsespray.

Terskler
Treterskler kan lakkes etter behov.

Merking
Fabrikkmontert merking må ikke skjules/overmales/fjernes.

Lagring
Dører og karmer skal lagres tørt og godt ventilert, fuktfritt, beskyttet mot nedbør og kulde, bygg- og mark 
fukt. Dører og karmer skal lagres stående eller liggende på stabilt underlag med minst 10 cm avstand til gulv.
Vær obs på fabrikkmontert beslag. Dette må ikke skades eller skade inntillstående/-liggende dører. Beslag etc. 
som leveres separat skal oppbevares innendørs. Byggfukt skal tørkes ut før dører monteres for å hindre at 
fuktskader oppstår.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke.

Emisjon
Ikke angitt.
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Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.
Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

Avfallstype: Rent trevirke, overflatebehandlet med maling.
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som 
håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør 
ingen helserisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Ikke aktuelt.


