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Suveren Rørmøbelfabrikk AS
PRODUKTINFORMASJON OG FDV
FOR SUVEREN RØRMØBELFABRIKK AS
Suveren Rørmøbelfabrikk AS (SR) utvikler og produserer funksjonelle produkter for utemiljø som
krever lite vedlikehold og etterbehandling. Alle produkter som er spesifisert for utendørs bruk leveres
med varmgalvanisert, eller varmeforzinket og lakkert overflate.
SR benytter eget anlegg for pulverlakkering. Standard farger er sort og grå, men alle produkter kan på
kundens ønske lakkeres i alle tilgjengelige polyestere farger oppgitt i RAL kode.
Alle SR-produkter leveres med 3 års garanti. Garantien gjelder ikke for slitasje eller påførte skader.

VEDLIKEHOLD
Til tross for at produktene er varmgalvaniserte eller varmeforzinket og lakkerte anbefales det jevnlig
renhold. Det anbefales også jevnlig inspeksjon for kontroll av sårskader og slitasje. Produktene
anbefales rengjort med varmt vann og klut, eller ved høytrykksspyling. Det anbefales ikke bruk av
kjemikalier.

TRENINGSPARKER
Det anbefales for treningsparkene å etterse innfesting mot underlaget 2-3 uker etter første montering.
Deretter skal det settes opp en vedlikeholdsplan for tilsyn av apparatene med minimum krav til
inspeksjon. Merkelapper med avgrensing av bruk og produsentens kontaktinformasjon må stå på
produktene. Det anbefales å benytte støtsikkert underlag for alle apparater.

Artikkelnummer

Komponent

Beskrivelse

14000-10 til 14000-99

Tufteparken apparat

Stålrør

Stål leveres av godkjente
leverandører med lager i
Norge

Tibnor

Overflatebehandling
pulverlakk

Pulverlakkering i egnet
Lakkanlegg.

Det benyttes pulverlakk for lakkering av metall
overflater fra Dupont Powder Coating AB, med avd
i Norge.
Det henvises til pulver leverandørens ( Dupont)
egne retningslinjer:
ALESTA AP AE8001- /VL-573
ALESTA IP IE7002- /VR-572-N
Rengjøring med lunket vann og Zalo eller lignende,
fuktig vaskefille benyttes.
NB Det må ikke benyttes sterke oppløsningsmidler.
(Salmiakk eller lignende.)
Ved sårskader i overflate må det flikk lakkes.

Generelt

Galvanisering

HMS

Bedriften følger de til enhver tid gjeldende regler
for HMS arbeid.

Sjekk duozink.no/dokumentasjon for siste
oppdatering.
Ved sårskader i overflate må det dekkes med egnet
spray, type Zinkspray. Sjekk
duozink.no/dokumentasjon for dette.

Alle rettigheter til prosjektet, navnet, bildene og teksten tilhører Tufte & Bakkeli AS
Alle rettigheter til produksjon er lisensiert Suveren Rørmøbelfabrikk AS

facebook.com/tufteparken
www.tufteparken.no

