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Takrenne Plast 1022100
NOBB modulnr. 23997380

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
Plastmo plast takrenner, er et komplett takrennesystem i PVC utformet i henhold til Norsk
Standard NS 3230/31 ’’Takrenner og nedløpsrør med tilbehør’’ Til systemet hører også
Plastmo bordtaksbeslag og det meste av spesialdeler kan også produseres.
Plastmo takrenner monteres med bakkanten først. Fordelen med dette er at takrennen kan
monteres eller skiftes ut etter at taket er lagt. Dermed slipper man å demontere nederste del
av taket noe som er både arbeidskrevende og fordyrende. Plast takrennene leveres i str. 10
(4’’), 11 (5") og str. 12 (6") Nedløp leveres i Ø75, Ø90 og Ø110 mm. Takrennen leveres i 5
forskjellige farger: Sort, hvit, grå, grafitt og brunt.

Systemet skjøtes med et spesielt lim for PVC som gir tette og sterke skjøter. Plastmo har 50
års erfaring med denne monteringsmetoden som gang på gang har bevist at den er både
hurtig, sterk og holdbar. Limet holder stadig den dag i dag – et halvt århundre etter at
metoden ble introdusert.

Bruksområde
Plastmo Plast Takrenne kan monteres på alle bygningstyper, nye, gamle og renoverte.

Plastmo Takrenner er utviklet til å fungere i det barske nordiske klima.
Tåler ekstreme regnbyger og vind, hard kulde og store snømengder.
Plast takrenner kan settes opp i kystnære områder, det ruster ikke og er vedlikeholdsfrie.

Farger
Sort, hvit, grå, grafitt og brun.

Overflatebehandling
Takrennen bør renses for løv og barnåler 1-2 ganger i året, eller ved behov.

Tilbehørsprodukter
Tappstykke, renneskjøt, endebunn, innv/utv. Vinkler, grenrør, rennekroker, nedløpsrør,
bend, rørmuffe, nedførsel, brønnkrage, utkast, rørklammer, bordtaksbeslag.
Takrennelim, rennekroksknekker, nedløpspose.
Plastmo lager også det mest innen spesialdeler.
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
Nr:

10 (4’’)

11 (5’’)

12 (6’’)

Takrenne str:

108 mm

126 mm

151 mm

Nedløpsrør str:

Ø 75 mm

Ø 75 og Ø 90 mm

Ø 90 og Ø 110 mm

3 meter

3 meter

3 meter

Lengde:

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse
S81.10 Komplette takrennesystemer
NS 3451-kode for bygningsdel
236. Utvendige beslag.
Referanse til NBI byggdetaljer
525.921 Takrenner og nedløpsrør
Transport og lagring
Plastmo Plast takrenner krever ingen spesielle hensyn ved transport og lagring, mister ikke lett formen og får ikke lett skader.

4. AVFALLSBEHANDLING
Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten
1722 , 1000 og 0600
Type emballasje
Plast

5. HMS-REFERANSER
Miljødeklarasjon, miljømerking
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko verken
under montering eller ved normal bruk/installasjon.
Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)
Ikke beregnet
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6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
CE-merking
Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN ) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/importør

Plastmo AS

Adresse

Eternitveien 30

Postnr. og poststed

3470 Slemmestad

Telefon

66 98 74 50

E-post

firmapost@plastmo.no

Internett

www.plastmo.no

Kraftunderlag SBS
Kraftunderlag SBS
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