
Produsent
TS Inspekt-Luckor AB, Herrljunga, Sverige.

Distributør i Norge
Saint-Gobain Byggevarer AS GYPROC, Gamle Fredrikstad, Norge.

Produktbeskrivelse
Gyproc INEO Inspeksjonsluke EI30 er en brannklassifisert inspeksjonsluke (brannluke) med brannmotstand EI30. 
Produktbetegnelsen er GI30. Godkjent for 2 lag 12,5 mm gipsplater. Luken er oppbygd av stålplater og isolert med 40 
mm brannbeskyttende isolasjon. Luken er sidehengslet med pianohengsel og har meisellås som enkelt betjenes med en 
skrutrekker som standard. Det er mulig å få andre låstyper som trekant- eller firkantlås eller Abloy industrilås ved 
spesialbestilling. Produktdokumentasjon: RISEFR FA-080
Fargekode: NCS 0502-Y

Gyproc INEO Inspeksjonsluke EI60 er en brannklassifisert inspeksjonsluke (brannluke) med brannmotstand EI60. 
Produktbetegnelsen er GI60. Godkjent for 2 eller 3 lag 12,5 mm gipsplater, eller 2 lag 15,4 mm branngipsplater. Luken er 
oppbygd av stålplater og isolert med 50 mm brannbeskyttende isolasjon. Luken er sidehengslet med pianohengsel og 
har meisellås som enkelt betjenes med en skrutrekker som standard. Det er mulig å få andre låstyper som trekant- eller 
firkantlås, Abloy industrilås eller ASSA sylinderlås ved spesialbestilling. Produktdokumentasjon: RISEFR FA-081 
Fargekode: NCS 0502-Y

Anvisninger for drift og vedlikehold
Ettersom inspeksjonsluken består av bevegelige deler vil det fra tid til annen være nødvendig å smøre disse. Dersom 
luken består av annen låstype enn standard meisellås henvises det til produsent for opplysninger om vedlikehold Skader 
på inspeksjonslukens lakkerte overflater kan utbedres ved en avfetting og etterfølgende maling med akryllakk. Unngå 
avfetting av flater som ikke skal lakkeres ettersom det kan oppstå glansforskjeller. 
Luker som er brannklassifisert må skiftes ut ved skade.

Renhold
Inspeksjonsluken kan etter behov støvsuges med ett mykt munnstykke, eller rengjøres med en myk kost, klut eller 
liknende. Det kan benyttes en fuktig klut og et alminnelig mildt rengjøringsmiddel ved behov.

Farlig avfall
Nei.

Demontering
Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes.

Riving og håndtering som byggavfall
Luken kan gå til gjenvinning (stål).

Ytterligere informasjon og dokumentasjon finnes på www.glava.no.
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Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

FEB21. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil. 




