
Kopi av Copy of FDV -  Utvendige produkter; Jotun Industri

Tlf.: Fax:

Påført sett X

Adm.Ref.:

Farge / navn: Påført sett X

Farge / navn:

Farge / navn:

Farge / navn:

Farge / navn:

VIKTIG ! 

Jotun industri Optimal/Ind Drygolin

Jotun industri Opaque primer

Jotun industri Optimal/Jotun industri Drygolin

Dato / Vedlegg / Referanse.

Sign.:Dato:    25.06.2015

Lagring Malte produkter må beskyttes mot fuktighet før montering!

Forbrenning/energiutnyttelse/kompostering

Behandling etter montering

Montering

Produktene svarer til norsk standard og beste miljøvennlige produksjon.

Annet

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

oppdage feilen, dersom dette ikke følges, bortfaller produsentens ansvar

Ved mottak og i normal garantiperiode: kontaktes produsent, oppgi relevant 

dokumentasjon og  vedlikeholdslogg bør fremlegges!

Utstedelse av FDV:

Sted:    Torpo

FDV Dokumentasjon

Avfalshåntering

Reklamasjoner:

Garantier / Ansvar

Behandlet utvendig kledning kun påført industri Visir (transparent grunning) skal 

overmales så snart som mulig og senest innen 2 mnd etter montering. Monteres Visir 

grunnet kledning om vinteren, skal mellom- og toppstrøk påføres så snart temperaturen 

tillater det i påfølgende malesessong. Endeved og kuttflater grunnes med Visir 

oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk. Kledningen må være ren før videre behandling. 

Jotun industri Opaque primer:

Lagring/Montering

Malingsleverandør

Jotun industri Visir(transparent)

Jotun industri Trebitt (transparent)

http://jotun.no/industri

Kunde/Prosjektidentifikasjon
Kunde/Prosjekt 

Merket.

Materiale: Beskrivelse:

Ordrenummer:

Adr:

Se eventuelt prosjektreferanse.

Leverte Produkter
Beskrivelse av overflatebehandlingen:

Produkt kode:

Jotun industri Trebitt (transparent)

Jotun AS

Ubehandlet gran Kledning i henhold til Norsk standard

Ordretype:

Produkt:                                                                                

Kundens navn og adresse,           se 

eventuelt vedleggSe vedlegg: Kundenavn.

Industrielt overflatebehandlet kledning Jotun industri Visir(transparent)

Endeved og kuttflater grunnes med Visir oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk før 

viderebehandling. kledningen må være ren før viderebehandling. Viderebehandling som 

må skje innen 12 mnd, anbefalte produkter er 2 strøk Optimal eller Drygolin Ultimat 

Jotun industri produkter

Overflatebehandling:

Jotun industri Opaque primer

Materialspesifikasjon

Spikerhull og bart tre MÅ overmales etter montering 

Sikkerhet Standard

Jotun industri Trebitt (transparent): Kledningen er i utgangspunktet ferdig og vil beholde farge og glans inntil fem år. Skader 

og endeved grunnes med Visir oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Det er 

mulig å påføre et strøk med Trebitt Superbeis, men vær obs på at fargen da vil bli 

mørkere siden det allerede er påført to strøk 

Jotun industri Optimal: Endeved og kuttflater grunnes med Visir oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart 

etter montering. kledningen må være ren før videre behandling. Toppstrøk med Optimal 

eller Drygolin Ultimat skal påføres innen to år

Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre 

skader. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Vedlikeholdsintervallet 

blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

Jotun husvask anbefales brukt. Overflater med svertesopp og alger vaskes med Jotun 

husvask, og børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av 

forurensning og svertesopp vaskes med Jotun kraftvask.

Etterbehandling:

Vask av behandlede flater:

Jotun industri Visir :
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