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Icopal Primo SK overlagsbelegg

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende :
Prosjekt / adresse :
Bruksområde / bygningsdel:
Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Beskrivelse:
Ett-lags asfalt takbelegg med selvklebende omlegg. Icopal Primo SK er bygd opp av en stamme av polyesterfilt
impregnert med asfalt. Overflaten består av mineralgranulat.

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

3. ANVISNINGER FOR DRIFTS OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI □ JA □ Hvis ja, firma :

Rengjøring og rengjøringsmetoder:
Barnåler, blader og mindre forekomst av mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piasavakost (ikke
stålbørste). Større forekomster av mosevekst og grønske kan behandles med spesialmiddel mot dette, følg
bruksanvisning fra leverandør.  Alternativt kan 1 del Klorin blandes med 3-4 deler vann.  Spray middelet på
taket når det pent vær, og det er meldt oppholdsvær noen dager fremover. Når mosen er brutt ned (blitt brun),
spyles overflaten med hageslange eller børstes forsiktig med stiv kost. Grønske vil forsvinne på sikt uten videre
etterbehandling. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

Ettersyn/kontroll og –intervall
Regelmessig ettersyn, minst to ganger pr. år. Utsatte steder som møne, avslutninger og
overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasje og sprekkdannelser.

Unngå å gå på taket varme sommerdager. I sterk solvarme blir overflaten myk.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Eventuelle skader utbedres med en lapp av Primo SK, limt til underlaget med Icopal Taklim. Større
skader/utskifting bør utføres av taktekker.
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid: Minimum 25 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisning for drift og
vedlikehold følges.

Garanti: Norsk kjøpslov er gjeldende.

Fuktbestandighet: Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon:

6. HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

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

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt
Avfallshåndtering: Deponering
Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling: 1619

Øvrige opplysninger:

8. TEKNISK SERVICE

Produsent  Importør:  BMI Norge AS
Organisasjonsnr. NO 911 671 549 MVA
Telefon: 67 97 90 00
E-post: kundeservice.no@bmigroup.com
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