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1. PRODUKTBESKRIVELSE

Stolperekkverk
Agripa Glassrekkverk med rustfritt syrefast stål (316) og glass. 
Glass er herdet/laminert t= 12,76 mm eller 17,52 mm på mål med poletre kanter. 
Håndløper i Rustfritt syrefast stål (316) eller aluminium natureloksert.
Innfesting skal følge Agripa sin montasjeveiledning.

Stolpefritt rekkverk
Agripa Glassrekkverk med aluminiumsprofil natureloksert og glass.
Glass er herdet/laminert t=12,76 mm eller 17,52 mm på mål med poletre kanter. 
Håndløper i rustfritt syrefast stål (316) eller aluminium natureloksert. 
Pakning er EPDM gummi værbestandig. Innfesting skal følge Agripa sin 
montasjeveiledning.

Innfesting av rekkverk:
Agripa tar ikke ansvar for kvaliteten på underlaget som rekkverkene  
festes i. Dette er ansvarlig montasjefirma ansvarlig for. Agripa anbefaler at det benyttes 
festemateriell levert av Agripa. Montasjeveiledning ligger på våre nettsider.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmedoter
Vasking av glasset gjøres enklest med Zalo-vann eller vinduspussemiddel, klut og nal.
Unngå riper forårsaket av sand eller annet smuss ved å spyle først og vaske forsiktig til det
verste er fjernet. Stolpe, skinner eller deler av stål fuktes først, deretter vask med egnet
vaskemiddel (Vi anbefaler INNOSOFT B570). Bruk klut eller pusseskinn til å vaske
rekkverket samt tørke vekk vann for å unngå skjolder. 

Bruk aldri stålull, stålbørste, klor eller syreholdige rengjøringsmidler på ditt rekkverk. Pass 
på at gnister fra f.eks vinkelkutter ikke kommer i kontakt med ditt rekkverk, da stålspruten 
kan brenne seg fast og føre til rust. Benytt alltid et rent blad når du skal kappe i 
syrefaststål, da jern partikler fra blad brukt på vanlig stål kan smitte over og føre til rust.

Ettersyn/kontrol
Ingen rutiner

Vedlikeholdsindtruks og -intervall
Ta kontakt med Agripa Norge AS. Ved større mekaniske skader og riper
på stålprofiler og glass, kan komponentene byttes.

Fuktbestandighet
Glassrekkverket er designet for utebruk.
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3. MILJØPÅVIRKNING
Ressursutnyttelse
Glassrekkverket består av fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 
Foreligger ikke.

Emisjon
Foreligger ikke

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning
Produktene i rekkverket inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER
Produktene i rekkverket inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller 
allergifremkallende stoffer, og utgjøringen helserisiko - verken under montering eller ved 
normal bruk/installasjon.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431
Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Gjennvinning
Opprinnelse - Næring: Bygg og Anlegg
Kode for avfallsbehandling: 1451 | 1000 | 0600 | xxxx | Rustfritt stål
Kode for avfallsbehandling: 1451 | 1000 | 0600 | 0301 | Aluminium
Kode for avfallsbehandling: 1399 | 1000 | 0600 | 0301 Glass

Øvrige opplysninger
Aluminiumsprofiler og Glass kan resirkuleres.

6. Leverandør

Agripa Norge AS
Organisasjonsnr. 987 411 198
Telefon +47 48 84 99 99
E-post: post@agripa.no
Internettadresse: www.agripa.no




