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Harmonie Norge AS									Vinduer

VINDUER										NOBB modulnr.
1. Produktfakta
Karmer / rammer
•
•
•
•
•

Fingerskjøttet furu i 90% kjerneved
115 mm dyp karm, med slett / profilert innside og foringsspor
Glasslister av PVC
Bunnglasslist er av hvitlakkert aluminium RAL 9010
Overflate: NCS S 0502-Y

Beslag
Toppsving
•
•
•
•
•
•

Hengsler: Assa Allswing - Topswing
Utadslående horisontalt glidehengslet
Vendbart 180 grader på utside vegg
Integrert barnesikring standard på alle høyder
Vrider: Ettgrepsvrider i aluminium
Espagnolettsystem (sikrer et maksimalt pakningstrykk)

Sidehengslet/Topphengslet
•
•

Hengsler: Løftehengsler i galvanisert stål
Vrider: Hasper i blank krom, stormkrok

Glass
•
•
•

Vinduer med U-verdi 0,8 har 3-lag 4S(3)-18TGI-4-18TGI-S(3)4 Energi glass + argon
Vinduer med U-verdi 1,0 har 3-lags 4GNP-8TGlgrAr-4-10TGIgAr-4GNP Energi glass + argon
Vinduer med U-verdi 1,2 har 2-lags a-16TGI-S(1)4 Energi glass + argon

•
•

Vann- og vindtetthet: Tilfredstiller europeiske krav
Toppsvingvindu over 1080 x 1080 mm er godkjent som rømningsvei

•

Vinduene er godkjent av Norsk Dør og Vinduskontroll (NDVK)

2. Anvisninger for drift og vedlikehold
Garanti (Antatt levetid/ brukstid)

•
•
•

Trevinduer skal sjekkes hvert år. Hvor ofte de behøver vedlikehold varierer og er veldig avhengig av klimaet,
hvor vinduene sitter osv. Vedlikeholdsintervallene er ofte forskjellige på de ulike vinduene i et hus.
Malte vinduer og dører må sjekkes årlig. Oppdages sprekker/ avvik på malingsfilmen skal dette utbedres
omgående.
Beslag smøres med olje/fett min. 1 gang pr. år. Låser må kun smøres med tynn olje som er beregnet for dette.

Renhold
•

Vinduer og glass vasket med mildt vaskemiddel. Alikaliske vaskemidler, skurekrem og lignende må ikke
benyttes. Glass må ikke rengjøres eller utsettes for etsende væsker eller grove poleringsmidler. Glideskinner
skal holdes rene.
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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
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				salg@harmonie.no
Webadresse			www.harmonie.no
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