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Gulv- og hylleplate                                                                                                 

        

1. PRODUKTBESKRIVELSE 
 

 Gulv- og hylleplater for peiser. 

-Dersom det er tregulv foran ildstedet stilles det krav til gulvplate av ikke-brennbart materiale. 

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 

 Rengjøring og rengjøringsmetoder:  

-Behandling av skiferbetong; Rengjør platene med svakt såpevann. La platen tørke før det 

påføres sealer i to strøk (platene skal tørke mellom hvert strøk). 

-Behandling av marmor;  Rengjør platene med svakt såpevann. Bruk aldri 

syreholdige/slipende stoffer da disse vil ødelegge både overflate og polering. Ved rengjøring 

eller fuging er det viktig å bruke vaskemidler/fug som er godkjent for marmor. Riper i mørk 

marmor kan farges med blyantbly. 

-Vask med grønnsåpe eller bruk av poleringsvoks vil sørge for at steinen holder seg fin over 

tid 

 

 Ettersyn/kontroll: 

Ingen rutiner 

       

 Vedlikeholdsinstruks og –intervall:  

 

-Ingen rutiner 
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3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING 

 

 Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon 

 Utslipp gjennom: Ikke angitt 

 Utslipp til: Ikke angitt 

 Miljødeklarasjoner: Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet. 

 

       4.    VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

 

 Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon. 

 

5.   HENVISNINGER 

 

 Henvisning til arbeidstilsynets publikasjoner: 534: Sikkerhet, helse og miljø på bygge- og 
anleggsplasser. (Byggherreforskriften) 

       

6. BEHANDLINGS MÅTE FOR AVFALL  

*Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og behandling 
av avfall  (avfallsforskriften) 

 Opprinnelse – Næring:   Bygg og anlegg/ Private husholdninger 

 Avfallshåndtering:           Deponering 
Avfallstype:                       Marmor/Kleberstein (Kode for avfallsbehandling  20 02 02) 
                                            Betong (Kode for avfallsbehandling 17 01 01) 
 
                   

                                 

 

 

Antatt levetid/brukstid >10 år 
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7. TEKNISK SERVICE 

 

 Produsent/ importør          Nordpeis AS 

 Organisasjonsnr.                  NO  957 329 330 MVA 

 Postadresse                          Gjellebekkstubben 11 

 Postnr. og poststed             3420 Lierskogen 

 Telefon                                  (+47) 32 24 47 00 

 E-post                                     post@nordpeis.no 

 Internettadresse                  www.nordpeis.no  
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