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Produkt 

Produkt Syntetisk armering for vei- og andre anleggs tekniske 
konstruksjoner av polyester. 
Alle relevante produkt data står i databladene for de enkelte 
produktene. 

Komponenter Polyester armering med PVC belegg. 
Leverandør Brødrene Dahl, Brynsengveien 5, 0667 Oslo  
Anvendelse Produktet brukes i Armert jord konstruksjoner for å øke skjær-

styrken i jorda. 

HMS (helse, miljø og sikkerhet) 

Brannfare Produktet er brennbart. Antennelsespunkt 357 - 390°C. Produktet er 
beregnet for ned graving i bakken, og vil ikke være utsatt for ild. 
Skulle det allikevel brenne under lagring eller i konstruksjoner som 
ikke er tildekket av jordmasser, så må vanlig forsiktighet utøves, da 
både varmen og røyken kan være skadelig. 

Helse – og Miljøfare Produktet har ingen kjent negativ innvirkning på miljø. 
Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Den største 
faren ved brann er gass med syrlig, stikkende lukt, og har akutte og 
toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, 
kvalme  

Destruksjon/resurs- 
utnyttelse 

Produktet består av ikke fornybare ressurser.  
Avfallet kan gjenvinnes og deponeres på vanlig søppelfylling. 

Transportering Ingen ekstraordinære tiltak er nødvendig under transport 

Service- og vedlikeholds instruksjon 

Lagring Produktet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring men 
produkt må beskyttes mot solbleking. 

Montering  Produktet må installeres som beskrevet for den aktuelle konstruksjon
Vedlikehold Det er ikke behov for vedlikehold. 

Drift 

Antatt levetid I nedgravd tilstand har produktet en garantert levetid på 25 år. Dette 
er minimums kravet for CE merking i de Europeiske normene. 
Dersom produktet ikke utsettes for UV bestråling (sollys) vil 
levetiden under normale forhold være mye lenger. 

Garanti og betingelser Se kjøpsloven og Salgs- og leverings betingelser for Brødrene Dahl 
 

Bestandighet Er bestandig mot de fleste naturlige stoffer som er i naturen. 
Dokumentasjon på bestandighet kan fremlegges 
 

 


