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Denne dokumentasjonen gjelder for

Aspecta Elemental Isocore LVT

1.

Prosjekt

Entreprenør/utførende:……………………………….
Prosjekt/adresse:……………………………………...
Bruksområde/bygningsdel:…………………………...

2.

Produktbeskrivelse

Aspecta Elemental LVT er 8mm tykke gulvbord beregnet for flytende montering. Produktet er vanntett og er bygd
opp på følgende måte: Integrert underlag, Isocore kjerne, massiv vinyl, klar vinyl slitesjikt med et keramisk overlag.
Både under og overlag behandlet med Ultra Fresh teknologi for å hindre at det oppstår sopp, mugg, lukt o.l. Aspecta
Elemental LVT tilfredsstiller klasse 33 for kommersiell bruk iht. ISO 10874. Dvs. at gulvet er godt egnet til meget høy
trafikk i både private og kommersielle områder.

3.

Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring og rengjøringsmetoder:
Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke tørre rengjøringsmetoder slik som mopp, myk kost eller støvsuger. Flekker
og smuss kan tørkes av med en godt oppvridd klut. På vanskelige flekker bør du bruke et mildt pH nøytralt
rengjøringsmiddel. Søles det f.eks. vann, mat, drikkevarer eller annet, må dette tørkes opp.
Ettersyn/kontroll:
Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul
hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré), unngå underside av lateks eller
gummi da dette kan misfarge gulvet. I industribygg bør det være fotskraperister.

Vedlikeholdsinstruks og intervall:
Aspecta Elemental LVT trenger ikke annet vedlikehold enn daglig rengjøring.
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4.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftinger:
Antatt levetid på Aspecta Elemental LVT er minimum 15 år i private bygg og minimum 10 år i kommersielle bygg ved
normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.
Garanti:
Denne garantien er kun gyldig dersom montering og bruk er iht. monteringsveiledningen og denne FDV. Vi garanterer
at produktet ved levering tilfredsstiller standardene oppgitt i Elemental LVT Mulitilayer flooring Teknisk datablad. Det
garanteres for at gulvet vil være uten produktfeil så lenge gulvet brukes normalt og vedlikeholdes. Dersom produktet
ikke tilfredsstiller denne garantien vil RBI gulv reparere feilen, skifte hele eller deler av gulvet med tilsvarende
produkt eller tilbakebetale kjøpesummen (hvis reparering eller utskifting ikke er praktisk gjennomførbart)

Denne garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:
•
•

Hvis installering ikke er utført iht. monteringsanvisningen eller bruk og vedlikehold ikke er iht. denne FDV.
Bord med synlige feil som likevel blir montert

•
•

Ved uegnet undergulv eller underlag.
Hvis produktet brukes på steder eller under forhold som er frarådet.

•

Hvis produktet er modifisert eller reparert med produkter eller metoder som ikke er anbefalt av
produsenten.

•

Ekstreme klimaforhold, dvs. belastning av ekstreme varme, fukt eller tørking (over 60 % RF, under 30 % RF).

•

Ved forandring eller tap av glans. Dette regnes ikke som slitasje av overflaten.

•

Små skjønnhetsfeil som ikke påvirker teknisk funksjon. Dvs. feil som ikke er synlige i oppreist stilling i
normalt lys, dekkes ikke av denne garanti.

•
•
•

Ved bruk av kontorstoler med hjul som ikke tilfredsstiller EN 12529 (Type W) og manglende bruk av under
lagsplate under stolen.
Sprekker mellom bord i gulv lagt flytende < 0,2mm ISO 24337.
Ved bruk i arealer av typen kommersiell (Klasse 34) eller industriell (klasse 42) gjelder ikke denne garantien.

•

Ved ulykker, misbruk, force majeure, skader fra tunge møbler eller utstyr som brukes uten tilstrekkelig
beskyttelse, støtskade, hydrostatisk trykk, skader fra skarpe eller spisse gjenstander, kutt, riper,
uaktsomhet, brannsår (sigaretter, lys, etc.), vann, erosjon, stiletthæler, kjæledyrklør, småstein, sand eller
andre slipemidler.

•

Ved feil som var synlige før og/eller ved installasjon.

•

Ved forskjell I farge. Vi garanterer ikke for forskjeller I farge mellom prøver/bilder og det aktuelle gulvet, fra
batch til batch, pga. soleksponering, som resultat av utskifting av deler av gulvet, som resultat av forskjell i
alder og historikk til same artikkel/batch.
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Denne garantien
•
Er gyldig fra innkjøpsdato (fakturadato)
•
Gjelder kun produktet på det opprinnelige installasjonsstedet.
•
Skal utgå hvis produktet eller installasjonssted flyttes eller selges.
•
Er kun gyldig hvis monteringsanvisning og FDV følges.
•
Gjelder gulv som brukes
Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, men påvirker ikke rettighetene gitt I Lov om kjøp/forbrukerkjøp. I en
garantisak skal du melde dette skriftlig til din forhandler umiddelbart, med kopi av kvittering/faktura, type gulv og
mengde det klages på. Vi forbeholder oss retten å sende en autorisert representant for å inspisere gulvet og ta med
prøver for analyse.
Vanntett
Aspecta Elemental LVT er vanntett. Definisjonen på vanntett er at produktet ikke vil deformere eller endre seg i
strukturen som følge av fuktpåvirkning eller vann. Produktet skal derimot ikke brukes som erstatning for eksempel for
membran og skal ikke legges i våtrom.
Renholdsvennlighet:
Aspecta Elemental LVT er meget enkelt å holde rent.

5. Miljøpåvirkning
Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi:
Trenger ikke utlufting.
6. HMS-referanser:
Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.:
Ingen spesielle tiltak.
7. Teknisk service
Leverandør:
RBI gulv
Alf bjerckes vei 10
0582 Oslo
Telefon: 06250
E-post:
teknisk info:
Web:

kundeservice@rbi.no
teknisk@rbi.no
www.rbi.no
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