FDV for: Leddport type Krispol, isolert stålport.
godkjent for EU standard 13241-1.

fabrikat:

KRISPOL. Sp.zo.o.

importør til Norge: AS Twobi, Industri veien 3, 3174 Revetal.

Port elementene:














Seksjonene er av typen klemsikret.
Isolasjon type skum polyuretan.
ståltykkelsen er 0,5mm. Port elementene har en tykkelse på 40mm.
G-40 galvanisert, varm galvanisert.
Overflate behandling, epoxy primer
U-verdi: 1.05 (W/m2K)
Bakside port element: stålplater farge: hvit
Farger: st. farge hvit RAL 9016, brun RAL 8014 ellers over 200 RAL farger
etter avtale. Leveres også i mange delikate treimitasjoner.
Seksjons høyder: 500 / 610 / 732 mm
Bredder: opp til 8000mm.
Termisk sperre: Ja.
Avstivere: utvendige avstivere etter behov
Bunnlist og topplist av vinyl, farge sort.
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Skinner og beslag:






Portene lev. med industri standard på skinner og beslag
Fjærtype: torsjonsfjærer.
Skinner og beslag: stål som er varmgalvanisert / pulver lakkert hvite.
Trinsehjul: Rulle / rullelager stål el. vinyl.
alle skruer og beslag er galvaniserte
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Vedlikehold:








Portene er av typen som trenger svært lite vedlikehold.
Ved vasking bør det ikke brukes for sterke vaskemidler siden dette fjerner alt
av fett. Høytrykks vasker må ikke brukes.
Skinner og beslag bør etter ses med jevne mellomrom, det skal kun brukes
fett i alle bevegelige deler. Ikke i skinner og på trinsehjul.
alle trinser og bevegelige ledd skal smøres etter behov.
skruer og muttere skal etter ses og ettertrekkes.
fjærer og vaiere skal kontrolleres.
NB: ved fjærbrudd må autorisert (leverandør) personale kontaktes.

Reparasjonsveiledning:



Port elementene skal grunnes og males ved oppskraping og små skader, ved
større skader må det tas kontakt med leverandør
skinner og beslag, ved skader på skinner og beslag må det tas kontakt med
levrandøren.

Dokumentasjon:


Produktene lev. med monteringsbeskrivelse.
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Garanti portelementer:





Port elementene har 10 år garanti sprekker og rust, for førstegangs kjøper.
Ved evnt. eierskifte, 2 år fra porten ble kjøpt.
For fellesannlegg 2 år garanti.
All garanti er fra produsenten

Garanti skinner, fjærer og beslag:




Skinner og beslag, 2 år garanti fra kjøpdato for privat markedet
1 år for felles anlegg og annen industri virksomhet.
All garanti er fra produsenten
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