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1. PRODUKTBESKRIVELSE
Sundolitt Ringmur er et komplett byggesystem som består av formstøpte elementer i ekspandert polystyren (EPS).
Systemet brukes som ringmur til boliger og andre lignende små bygninger.
Systemet bygges sammen, armeres og fylles med betong.

.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder:
Sementfiberplatene kan rengjøres med lunkent / kaldt vann. Hvis nødvendig kan man tilsette vanlig
husholdningssåpe som ikke inneholder løsemidler. Start alltid nedenfra på få områder om gangen. Skyll med rikelig
med vann til fasaden er helt ren. For å være på den sikre siden anbefales det at man prøver behandlingen på et
begrenset område for å se at resultatet blir som forventet.

Ettersyn/kontroll:
Årlig besiktigelse av betongfiberplatene for sprekkdannelser eller skader.
Med lang levetid, og mange årssykluser for produktet er det normalt at det kan oppstå mindre skader, riss eller
misfarging. Da kan man om ønskelig bruke UV bestandig fugemasse i riss/skader og man kan også eventuelt
overmale med diffusjonsåpen maling. Normalt anbefales grunning + 2 strøk.
Ved større mekaniske skader kan man skifte platene eller montere nye på utsiden. Betongfiberplaten kan limes til
underlaget med egnet lim/flislim (uten løsemidler) og/eller festes mekanisk. Om man bruker mekanisk innfesting
med bolter inn i betongkjernen på ringmuren, så skal hullet i fiberplaten være litt større enn diameter på bolten og
det bør her brukes gummipakning rundt bolten.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall:
Det er ingen vedlikeholdsrutiner bortsett fra vask ved behov.
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3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING
Anbefalt utbakingstid:

Ikke relevant.

Utslipp gjennom:

Avgassing.

Utslipp til:

Utemiljøet.

Emisjonsfaktor:

Ikke angitt
Pentaninnholdet er høyest direkte etter tilvirking, og avtar deretter kontinuerlig. Etter
ca en måned er all pentan borte.

Utførte målinger:

4. HENVISNINGER
Brødr. Sunde AS er medlem av materialretur. Se www.materialretur.no
Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:
Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL
Produktets EPS material kan etter endt levetid gjenvinnes til f.eks kulepenner eller til energiproduksjon. Alle
materialene i systemet leveres til godkjent materialretur.

6. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør:

Brødr. Sunde as

Organisasjonsnr.:

NO 916416784 MVA

Postadresse:

PB. 8115, Spjelkavik

Postnr og poststed:

6022 Ålesund

Telefon:

70 10 70 00

E-post:

norway@sundolitt.com

Internettadresse:

www.sundolitt.no
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