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1. Produktfakta

Spesifikasjoner 
• Portelementer: Galvanisert stål, 40 mm tykke med miljøvennlig polyuretanskum
• Tetting rundt port: PVC list i bunn, topp og sider (Quickseal system)
• Fjærer: Pulverlakkert torsjonsfjærer
• Skinne Sett: 1.5 mm galvanisert lavt byggende skinner
• Løpehjul: Doble løpehjul
• Testet og godkjent etter EU standard 13241-1
• Portelementene er testet og har B-klasse sertifisering EN-13823

Motstandsdyktighet
• LUFT-EN 12426: Klasse 2
• VANN-EN 12425: Klasse 3
• ILD-EN 12424: Klasse 5

Garanti (antatt levetid/brukstid)
• 10 års garanti
• 2 års garanti i henhold kjøpsloven ved bruk i garasjeanlegg med flere brukere

Rengjøring og vedlikehold
• Rengjøres med mildt såpevann eller bilshampo, rengjøringsmiddel med slipemiddel eller salmiakk må ikke

be-nyttes.
• Vokses med bilvoks 1 gang i året.
• Løpehjulenes kulelager, akslinger og hengsler smøres ca 1 gang i året med Harmonie vedlikeholdsspray til

port.
• Fjærer smøres med kjedespray når porten står i åpen posisjon.
• Vaiere sjekkes jevnlig for eventuell skade, skadet vaier må byttes.
• Riper i overflate må utbedres med lakk.
• Defekte deler må byttes ut umiddelbart.
• Ved bruk i garasjeanlegg der det er flere brukere må vedlikeholdsintervallene skje oftere avhengig av antall

brukere

© Harmonie Norge AS 2017

2. Anvisninger for drift og vedlikehold
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3. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftningstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke

Emisjon
Ikke angitt

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning
Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet
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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 brannslukking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.

5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen 
som håndterer avfallet

Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

6. Teknisk service

Produsent/importør  Harmonie Norge AS
Organisasjonsnr.  NO 912591743 MVA
Postadresse   Borgeskogen 36
Postnr. og sted  3160 Stokke
Telefon   991 04 800
E-post    sentralbord@harmonie.no
Webadresse   www.harmonie.no
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