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Tlf.: Fax:

Påført sett X

Adm.Ref.:

Farge / navn: Forbruk g/m2 Påført sett X

Farge / navn: Ca.80-100

Farge / navn:

Hjemmeside:

www.teknos.no

Dato / Vedlegg / Referanse.

Sign.:

Utstedelse av FDV:

Sted:    Torpo Dato:    25.06.2015

FDV Dokumentasjon

VIKTIG!

Avfalshåntering

Reklamasjoner:

Garantier / Ansvar

Lagring Malte produkter må beskyttes mot fuktighet før montering!

Forbrenning/energiutnyttelse/kompostering
Sikkerhet Standard Produktene svarer til norsk standard og beste miljøvennlige produksjon.

Annet

Reklamasjon må meldes til produsent før produktet monteres, dersom det er mulig å 

oppdage feilen. Dersom dette ikke følges, bortfaller produsentens ansvar. Det gis ingen 
garanti mot kvistgulning/kvistgjennomslag.

Industriveien 28, 3430 Spikkestad                                                                                
Tel:                          

+47 31294900

Fax:                        

+47 31271613

Behandlet innvendig panel trenger jevnlig kontroll og sjekk i forbindelse med falming av 

fargen på grunn av lav pigmentering.

 - Teknostain Aqua 1993

Lagring/Montering

Produkt i henhold til Norsk standard

Overflatebehandling:

Underleverandører

- Teknostain Aqua 1993

Kunde/Prosjektidentifikasjon

Kunde/Prosjekt 

Merket.

Materiale: Beskrivelse:
Materialspesifikasjon

Ordrenummer:

Industriveien 28

Teknos Norge AS

Adr:

Se eventuelt prosjektreferanse.

Leverte Produkter

Produkt kode: Ordretype:

teknos@teknos.no

Beskrivelse av overflatebehandlingen:

Produkter:

Ubehandlet gran/furu

Rengjøring/Etterbehandling

Kundens navn og adresse,           se 

eventuelt vedleggSe vedlegg: Kundenavn.

- Industrielt beiset produkt - Teknostain Aqua 1993 - innvendig transparent beis

Transparente produkter bør også skjermes mot solpåvirkning før montering!

3430 SPIKKESTAD

Produkt:                                                                                

Montering

E-post:

Alle kjente beiser på markedet kan benyttes til over-beising, men vi anbefaler å benytte 

vanntynnet beis for beste resultat.

Teknos Norge A/S

Ved behov vaskes kledningen med anbefalte produkter for rens av overflate før beising

Alle transparente (beis-produkter) påvirkes av solens UV-stråler i en eller annen form. 

Fargen kan derfor falme på utsatte steder og gi forskjellig utseende over tid.

Etterbehandling:

Forbehandling ved overmaling:

Teknostain Aqua 1993:

Ved mottak og i normal garantiperiode: Kontakt produsent og oppgi relevant 

dokumentasjon. Vedlikeholdslogg ønskes fremlagt.
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