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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Alsvåg tak og veggplate 18 leveres i stål (aluminium sort) med lakk- kvalitetene polyester
og Pural. Alle platene er galvanisert og lakkert på begge sider med polyester, Pural og
med vanlig baksidelakk. Pural fås i blank og matt utførelse. Pural lakkene er svært
fargestabil, ripebestandig, korrosjonsbestandig og gode formingsegenskaper. Dette gjør
at Alsvåg TP/VP18 passer utmerket til den barske norske kystlinjen.
Alsvåg TP/VP18 er en effektiv og økonomisk takløsning til både nybygg, renovering,
boligbygg, næringsbygg, landbruksbygg osv.

NOBB varenummer:
Dimensjon:
Farge:
Overflatebehandling:
Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
Etter montering skal taket skylles rent for borspon og annet som ligger igjen etter montering.
Annet smuss etc som kommer på taket kan ved jevne mellomrom vaskes vekk ved bruk av en myk børste og vann. Takrenner må
også spyles rene for løv, mose osv. I områder med forurenset luft kan det være nødvendig å bruke vaskemiddel sammen med
vann for at taket skal bli rent. Vær nøye med å følge produsentens anbefaling for dosering osv. Og husk å skyll godt med vann
etter vask.

Ettersyn/kontroll
Årlig taksjekk er nødvendig for at taket skal vare lengst mulig. Sjekk taket for løse gjenstander som mose, løv etc. Sjekk om snø,
is har forårsaket skader på takplatene, i gradrenner, på takrenner, snøfangere, rundt pipe, takvinduer osv. Sjekk om beslag,
pipehatter, vent. Hetter og plateender er fri for rust, avskallinger eller lignende. Se etter tegn til lekkasje (misfarging, sopp, dårlig
luft) innvendig på kaldloft, eller på innvendige takplater. Sjekk spesielt ved gjennomføringer ved takvindu, vent. hetter og piper.
Har taket mye isdannelser/ istapper? I så fall kan dette være ett tegn på kondensproblemer, varmetap, feilmontering osv.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall
Viser ettersyn/ kontroll at noe trenger utbedringer, må dette gjøres så snart som mulig. Man kan utbedre små korrosjonskader
med Alsvåg Rep sett.
Taksjekk bør gjennomføres 1-2 ganger i året. Se for øvrig vår brosjyre og Internettside.
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3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 15-50 år, Antatt teknisk levetid/ brukstid uten utskiftning antas å være rundt 25 år for plater med polyester og rundt 50år for
plater med Pural, dette forutsatt korrekt montering, normal bruk og slitasje samt at anvisning for drift og vedlikehold følges
grundig.
Garanti og vilkår
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God.
Øvrige opplysninger
Se våre brosjyrer og hjemmeside www.alsvag.no.
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4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Alsvåg Plater AS
Postboks 263
8401 Sortland
0047 76 11 00 30
firmapost@alsvag.no
www.alsvag.no
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