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Torso Dørservice Norge AS
Malt innerdør massiv, Optimal Line
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Malte innerdører i heltre. Dørene leveres i forskjellig design.
Se www.dørdirekte.no for komplett oversikt.
Dørene leveres i følgende type: Finland, Norge, Dannebrog, Finland 6SP, Norge 10SP, Island 12SP,
Trenden1/3/4, TrendenSP1/3/4.
Alle dørene leveres som hvit standard Bomull, NCS S0502-Y.
Men kan leveres i valgfri farge på forespørsel, NCS og RAL.
Dørbladet leveres med låskasse 2014. Hengsler 6540KS, «snap-in».
Dørbladet har standard tykkelse på 40mm, og standard senter avstander.
Alle dører kan leveres som skyvedør.
Karm:
Alle karmer leveres som hvit standard Bomull, NCS S0502-Y.
Men kan leveres i valgfri farge på forespørsel, NCS og RAL.
Hengsler 6540KS, «snap-in» og justerbare. Sluttstykke 0045.
Ferdig not spor (10-10-10) og 92mm bredde som standard.
Standard terskler i lakkert hardtre.
Antatt levetid/brukstid
5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven.
Levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og
vedlikehold følges.
Generelt for innerdører er det viktig at de ikke utsettes for ulikt klima (temperatur og fuktighet) på hver
side av døren over lang tid.
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2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og vedlikehold
Bruk milde rengjøringsmidler, som for eksempel oppvaskmiddel og lignende.
Sterke løsemidler og midler som inneholder rubbing og slipemidler må ikke anvendes!
Fettflekker og lignede, rengjøres med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut.
Etter rengjøring skal overflaten, uansett metode, alltid tørkes av. Rengjør ovenfra og ned, for
å unngå risikoen for skjolder.
Ettersyn
Hengsler smøres med lås-olje, eller smørefett.
Låsen skal som regel ikke smøres.
Instruks/intervall
Ferdigmalte innerdører er vedlikeholdsfrie.
Eventuelle oppståtte skader eller riper, kan repareres ved bruk av en syntetisk sparkelmasse.
Og pusses med sandpapir korning 180-240.
Ved overmaling, benyttes en syntetisk lakkfarge i glans 20-25.
Har større skader eller riper i selve dørbladet oppstått, anbefales en overmaling.
Fuktbestandighet
Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JSC Vakarų mediena TORSO www.torso.lt

Address: Medvalakio str. 53, LT-00147 Palanga, Lithuania
Phone: +370 460 43326, Fax: +370 460 43327
Email: info@torso.lt

doors

FDV-DOKUMENTASJON
2022

Torso Dørservice Norge AS
Malt innerdør massiv, Optimal Line
3. MILJØPÅVIRKNING
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Ikke relevant
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: Rent trevirke, overflatebehandlet med maling.
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som
håndterer avfallet.)
Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.
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6. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
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Torso Dør Service ApS for
(JSC „Vakarų mediena TORSO”)
32328296
Aarø Sydstrand 30
6100 Haderslev
907 14 828
kundeservice@dordirekte.no

