FDV Dokumentasjon
Funksjon, Drift og Vedlikehold

Teknisk informasjon:
Produktnavn:
OVERLAND PEARL 60x120
OVERLAND PEARL 60x60
OVERLAND PEARL MOSAICO 30x30

Produktnummer:
50782
105624
52556

Produsent:

Cifre Ceramica,
Spania
Format:
Vannopptaksklasse:
Vannopptak (%):
Slitasjegruppe (PEI):
Ripefasthet (MOHS):
Sklisikkerhetsklasse:
Risikogruppe
Annet:

60x60, 60x120, 30x30 (mosaikk)
BIa
≤0,5 %
IV
7
B
R10

NORM: ISO 10545/2
NORM: NS-EN 186
NORM: ISO 10545/3
NORM: ISO 10545/7
NORM: NS-EN 67-101
NORM: DIN 51097
NORM: DIN 51130

(kjemisk bestandighet etc.)

Produktbeskrivelse:
Serie Overland, Gulvflis:
Serien Overland er en meget slitesterk porcelanato flis egnet for gulv og vegg både innendørs og
utendørs. Flisen har et format med mål på 60x60, 60x120 og mosaikk 30x30. Overflaten er matt med
marmorert fargespill.

Anvisninger for drift og vedlikehold:
Materiale:
Flisene er bestående av en farget porcellanato kjerne, som gir et tett hardbrent gods med høy trykkog bøyestrekkfasthet. Overflaten har en matt finish og har en middels høy ripefasthet.

Rengjøring og vedlikehold:
Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det
benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og
tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel
eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov
for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.

Ettersyn/kontroll:
Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensemiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de
fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensemidler på en løs flis, eller et mindre synlig
område, først før behandling av øvrige areal.
Med tiden vil fugemasse og silikonfuge kunne bli misfarget, og de bør da skiftes.
Flisenes kaliber/tono kode er merket på hver enkelt pakke. Det er viktig å kontrollere at denne koden
er lik for alle pakkene som legges på et område, før montering. Montert vare gir ingen
reklamasjonsrett som følge av farge/størrelses avvik på pakkene. Det anbefales å ta vare på
kaliber/tono merkingen på esken hvis det skulle være behov for ekstra fliser senere. Det anbefales
også å ta vare på noen ekstra fliser etter legging, hvis uhellet skulle være ute og en flis blir skadet, slik
at den enkelt kan skiftes.

Anvisning for deponering:
Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering:
Deponeres på godkjent avfallsplass, under rene masse; Keramikk/Porselen. Produktet inneholder ikke
miljøfarlig avfall.

Teknisk service:
Importør:
Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
E-post:
Internettadresse:

MegaFlis AS
Postboks 43 1312 Slependen.
66 85 31 80
66 85 31 90
kundeservice@megaflis.no
www.megaflis.no

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

________________________________ Jakob Horsholt____________________________________
________________________________Innkjøpsansvarlig__________________________________

Billingstad

----------------------Sted

-------------------------Signatur
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---------------------Dato
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