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1. PRODUKTBESKRIVELSE

Skiferen er hentet fra nord i Kina. Dette er en leirskifer som finnes i lagdelt berg. Dette gjør at den er spaltbar, og
overflaten kan betegnes som naturflate. Takskiferen har hogde/klipte kanter med mørk grå farge.
Skiferen er frostsikker, og har en vannabsorpsjon på 0,20 - 0,40.
Kommer i typene:
Firkantstein
Fotstein
Gavlstein
Mønestein
Farge: Koksgrå
Se www.norsk-steinmiljo.no for typer, tekniske spesifikasjoner og leggeanvisning.
Antatt levetid/brukstid
Denne takskiferen har en levetid på over 100 år, med hensyn til farge og holdbarhet. Forutsetter at anvisninger for drift
og vedlikehold følges.
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Kan vaskes ved spyling med vanlig slange, høytrykkspyler eller skrubbes med børste. Takskifer har ikke behov for
noe annet vedlikehold ved normal bruk.
Ettersyn/kontroll
Over tid kan det danne seg mose på taket. Dette kan eventuelt spyles av med høytrykksspyler. Alternativt kan man
bruke en 20% salmiakk blanding, eller en 15% klorblanding. Denne blandingen må virke 20-40 min før taket spyles
med rent vann under trykk.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Takskiferen tåler norske snø- og isforhold. Det er imidlertid viktig at et skifertak, på lik linje med andre typer tak, ikke
utsettes for uvanlig store snømengder over tid. Det bør derfor jevnlig i løpet av vinteren ryddes/fjernes snø, slik at en
unngår brekkasje på skiferen pga unormalt stor tyngde, Det må ikke ryddes snø helt ned til skiferen. Minimum 15cm
snø/is skal være igjen etter rydding.
Fuktbestandighet
Dette produktet påvirkes i liten grad av fukt, er frostsikkert, og har en vannabsorpsjon på 0,20-0,40.
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3. MILJØPÅVIRKNING

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet er naturstein og naturstein satt i betong som ikke innebærer helsefare ved vanlig håndtering/montering. Bruk
alltid vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping av stein.
Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/montering

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Naturstein.
Avfallshåndtering: Deponering
Øvrige opplysninger Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør
Organisasjonsnr.
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internettadresse
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Norsk SteinMiljø AS
NO 974 692 856 MVA
Nordre Kullerød 25
3241 Sandefjord
33 42 92 23
mail@norsk-steinmiljo.no
http://www.norsk-steinmiljo.no

