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Sammensetning betong, tegl og stål
Produktene er sammensatt av:
Sand
Sement
Farge (jernoksyd)
Plastiserende stoff
Maling (vannbasert akryl lakk)
Leire (tegl)
Stål (Bond)

2.

Egenskaper som påvirker innemiljøet
Produktene har ingen innvirkning på innemiljøet.

3.

Brann og eksplosjonsfare
Produktene er ikke brannfarlige.

4.

Vernetiltak ved legging
Ved kapping bruk briller, hørselvern, hansker
og støvmaske.

5.

Gjenbruk/gjenvinning
Takstein/taktegl og deler kan plukkes av og brukes på
nytt. Kondemnerte produkter kan brukes til fyllmasse
uten at det skader miljøet. Stål leveres til mottak for
gjenvinning. Paller og pallekarmer tas i retur.

6.

Standard godkjenning
Produktene er produsert etter følgende europeisk
standard: NS-EN 490 Takstein og tilbehørsproduktkrav.
NS-EN 1304 Teglstein for tekking med omlegg,
produktkrav og definisjoner. NS-EN 14782 Tynnplater av
metall for taktekking, fasadekledning og innvendig
kledning med understøttelse - Produktspesifikasjon og krav.

7.
>

Vedlikehold
Inspiser taket minst en gang pr år for å se om taket er
påført skader, helst vår og høst.

>

Trå riktig i bunn av bølge over bærelekt ved ferdsel
på taket.

>

Kontroller at taket er helt og at gjennomføringer,
montert utstyr og inndekninger av piper etc er intakt.
Ved eventuelle skader må undertaket sjekkes for 		
følgeskader.

>

Fremmedelementer som løv, barnåler etc i gradrenner/
takrenner etc fjernes. Skader i overflaten på stål
repareres med Skarpnes reparasjonsett

>

Ved snømåking på tak må det ikke skuffes dypere enn
at det er 15-20 cm igjen. Snømåking må iverksettes før
mengde snø overstiger det takets konstruksjon er 		
beregnet for Se for øvrig datablad på 			
www.skarpnes.com «Hvor mye snø tåler taket ditt»

>

Vegetasjon i nærheten øker risiko for groing. Anbefalt
metode for rengjøring er påføring av algefjerner
og la det virke. Normalt vil et par behandlinger føre til
at mesteparten av mose og alger vil forsvinne
etter en vinter. Eventuelt kan en børste/spyle det bort
etter 2 ukers tid etter påføring av algefjerner.
Høytrykksspyler brukes med ytterst forsiktighet.

For mer utfyllende informasjon om vedlikehold
se detaljblad på vår hjemmeside www.skarpnes.com
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