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1. PROSJEKT
Entreprenør/Utførende:

__________________________________________________________________________

Prosjekt/Adresse:

__________________________________________________________________________

Bruksområde/Bygningsdel:

__________________________________________________________________________

2. PRODUKTBESKRIVELSE
STENI Nature er en glassfiberarmert steinkompositt plate med en kjerne av knust
naturstein. Overflaten er av knust natur stein i ulike graderinger. Baksiden og
sidekantene er ubehandlet med hvit/grå farge.
Platen er ment til bruk som luftet utvending kledning. Platene kan monteres både vertikalt
(på vegg) og horisontalt (i himling).
STENI Nature er særdeles godt egnet i områder med høy fuktbelastning.

Farge:

41975667 – FASADEPLATE STENI NATURE G/T
41975463 – FASADEPLATE STENI NATURE M
22434823 – FASADEPLATE TENI NATURE F/FM
42051846 – FASADEPLATE STENI NATURE SPES
42040559 – FASADEPLATE STERNI NATURE LAGER
22435580 – ELEMENTER STENI NATURE
Platen er fra 5,5 - 14 mm tykk avhengig av gradering.
Standardformat 1195 x 2995 mm
Andre formater finnes i vår produktkatalog
12 standardfarger 4 ulike graderinger (Fin Micro, Fin, Medium,
Grov)

Overflatebehandling:

Knust natur stein

Øvrige opplysninger:

Se vår produktkatalog for fullstendig vareutvalg

NOBB varenummer:
Dimensjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring før, under og rett etter montasje
Kappe- og borestøv fra bearbeidelse fjernes umiddelbart med trykkluft og en myk tørr børste. Støv som ikke lar seg blåse eller
børste vekk kan fjernes med en fiberklut tilsatt et alkalisk avfettings-/rengjøringsmiddel.
Klistrelapper og annen merking på platens forside fjernes rett etter monteringen.
Etter ferdig montering og når alle fasadearbeider og andre støvete utomhusarbeider er avsluttet rengjøres fasaden med et
alkalisk rengjøringsmiddel til generell husvask. Bruk høytrykkspyler og rikelig med vann
Periodisk rengjøring
Maling, graffiti o.l. fjernes med bruk av spesialprodukter tilpasset formålet. Ta kontakt med et profesjonelt rengjøringsfirma.
Olje, fett, eksos o.l. fjernes med avfettingsmidler tilpasset bil/båt rengjøring.
Generell skitt, algevekst, mose, smuss o.l. fjernes med et alkalisk rengjøringsmiddel til generell husvask.
Platene tåler høytrykk opp til 100 bar. Spyleavstand 20-30 cm. Bruk gjerne varmt vann (opptil 80 °C)
Etter vask skal fasaden alltid skylles med rikelig rent vann.
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Om valg av rengjøringsmidler
Steni har god erfaring med det alkalisk avfettings/rengjøringsmiddelet Eco Wash Green fra Blue & Green. Eventuelt kan andre
tilsvarende rengjøringsmidler til generell husvask anvendes.
Steni anbefaler ikke bruk av kraftvask eller tilsvarende sterke alkaliske rengjøringsmidler da disse kan matte ned overflaten.
Unngå bruk av syre eller syreholdige midler, da disse kan misfarge stein overflaten.
Følg alltid anvisningen som følger med rengjøringsproduktet.
Ettersyn/kontroll
Det forutsettes at byggherren etablerer et vedlikeholdsprogram for periodisk vedlikehold tilpasset bygget, de ulike materialene i
fasaden og stedlige kriterier som smuss, forurensing, nærliggende vegetasjon (groing) etc.
Viktige punkter i vedlikeholdsprogrammet kan være:
•

Kontroll med tanke på behov for vask av fasaden

•

Kontroll av ytre skader fra f.eks. hærverk, påkjørsler og lignende

•

Kontroll av innfesting og luftingen/ventileringen av fasadeplatene.

Vedlikeholdsinstruks
•
•
•

Bytt ut skadede plater
Erstatt løse skruer
Rengjør platene.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
> 60 år
Garanti og vilkår
60 års funksjonsgaranti
Inntil 10 års fargegaranti
Følg QR-koden til våre garantivilkår på nett
Eller se https://steni.no/dokumentasjon/?c=salgs-_og_leveringsbetingelser
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Materialer som kan avgi plastifiserende stoffer til luft/vann bør brukes med forsiktighet da disse over tid kan føre til misfarging av
platene.
Løsemidler som inneholder høye konsentrasjoner av følgende kjemiske forbindelser bør unngås
MEK (Metyl Etyl Keton) CAS no. 78-93-3,
DCM (diklormetan) CAS nr. 75-09-2.
Unngå bruk av syre eller syreholdige midler, da disse kan misfarge stein overflaten
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5. HMS
Avfallshåndtering
Avfallskode: 1751 EAL-kode: 080199
Helse
Støv fra kapping kan i større mengder skade åndedrettsorganer. Bruk støvavsug og støvmaske type P3 eller bedre.
Bruk alltid personlig verneutstyr
Sikkerhet
Steniplatene inneholder ingen kjente miljøgifter eller stoffer på REACH kandidatlisten. Se for øvrig vårt sikkerhetsdatablad.

6. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
STENI AS
Postadresse
Lågendalsveien 2633
Postnr. og poststed
3277 Stenisholt, Norway
Telefon
33156500
E-post
info@steni.no
Internett
www.steni.com
Dokumentet erstatter FDV dokument datert april 2019
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