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Grunn- og drensplate, rist, renne

ICOPAL FONDA Universal
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NOBB modulnr. 28833309*
FDV-m28833309

1. PRODUKTBESKRIVELSE
ICOPAL FONDA Universal er en knasteplate på rull, laget av det robuste og kuldesmidige materialet polypropylen. Knasteplaten har
mange fordeler:
På grunnmurer gir FONDA Universal en en effektiv beskyttelse mot jordfuktighet ved tilbakefylling av jordmasser. De solide knastene
gir styrke i overflod mot sammentrykking, og danner samtidig en varig luftspalte mot muren som bidrar til at murfuktighet effektivt blir
tørket ut. Platen er enkel å jobbe med takket være de fornuftige formater, og bretterillene gjør at montering rundt hjørner og over sålen
går raskt og effektivt.
Skal du legge torvtak er FONDA Universal det riktige valg. Knastene sammen med de støpte rillene gjør taket mindre glatt å gå på ved
utlegging, og bidrar samtidig effektivt til at torven får godt feste. Det unike rillemønsteret forenkler også bretting ved vindskier og
gjennomføringer.
FONDA Universal er også et godt alternativ som luftspaltedannende og kapillærbrytende fuktsperre for tregulv på betong. Knastene er
solide nok til å tåle belastning uten nedbøyning, men fordi platen er laget av materialet polypropylen oppnås en god gangkomfort og
effektiv trinnlyddemping.

Antatt levetid/brukstid
Antatt levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll
Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Produktet tildekkes av masse, alternativt bygges inn i konstruksjonen. Ingen driftsrutiner.

Fuktbestandighet
Dette produktet påvirkes ikke av fukt.
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3. MILJØPÅVIRKNING
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon

Miljømerking
Miljødeklarasjon Type III.
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning


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 brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.


5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431
Avfallstype: Mykplast, annen.
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1712 | 1000 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)
Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.
6. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør

Icopal as

Organisasjonsnr.

NO 911 671 549 MVA

Postadresse

Fjellhamarveien 52

Postnr. og poststed

1472 Fjellhamar

Telefon

67 97 90 00

E-post

icopalservice@icopal.no

Internettadresse

www.icopal.no

*Informasjonen gjelder for følgende 5 NOBB varenumre: 21747308, 21747316, 22479943, 23101009 og 24165029.
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