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Dreneringsrenne
1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
Plastmo leverer 2 ulike typer dreneringsrenner som begge kan brukes på alle belagte
områder rundt private boliger, som ved terrassen, foran garasjen/carporten eller i
innkjørselen.
HEXALINE, leveres i svart plast i 100 % resirkulerbar polypropylen, og tåler trykket fra
sporadisk personbil trafikk.
ACO SELF EUROLINE, leveres i polymerbetong med ekstra stor avvanningseffekt. Rennen
tåler trykket fra sporadisk personbil trafikk.
Det leveres 5 ulike rister som alle passer til begge rennene. Rustfri stavrist, galvanisert
gitterrist, støpejernsrist, sklisikker plastrist og galvanisert spalterist i stål.

Bruksområde
Plastmo dreneringsrenner er beregnet for bruk rundt private boliger, hvor den maksimale
belastningen er fra sporadisk personbil trafikk.
Rennen egner seg godt foran garasje/carport, rundt terrassen eller andre områder der du
ønsker å hindre at vannet samler seg.

Farger
HexaLine: leveres kun i svart
EuroLine: levers kun i lys beige
Rister: -Rustfri stavrist: galvanisert, -Gitterrist: galvanisert, -støpejernsrist: sort,
-plastrist: sort, og –spalterist i stål: galvanisert.

Overflatebehandling
Rennene kan spyles rene med høytrykkspyler

Tilbehørsprodukter
HexaLine: -tilbehørspakke (løvfanger, endestykke og utløpstilkobling), hjørnestykke og
fugemasse.
EuroLine: -endevegg, endevegg med stuss, rørstuss, sandfang, vannlås til sandfang,
vannlås til dreneringsrenne, og ristkrok
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
HexaLine

EuroLine

Dreneringsrenne

Dreneringsrenne

sort

Lys beige

7,9 x 12,9 cm

9,7-10,2 x 11,8 cm

Lengde:

100 cm

50 cm og 100 cm

Tetthet:

-

2,1 – 2,3 g/cm3

Beskrivelse:
Farge:
Str: dybde x bredde

Vekt:

0,81 kg

7 kg

Vannintregningsdybde:

-

0 mm

Kjemikaliebestandighet:

-

høy

Ruhetskoefficient:

-

Ca. 25 µm

Ikke lett antennelig, selvslukkende

Ikke lett antennelig, selvslukkende

A15

A15 - B125

Brennbarhet:
Bæreevne, klassifisering:

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse
NS 3451-kode for bygningsdel
Referanse til NBI byggdetaljer
Transport og lagring
Euroline bør transporteres på pall, og være ordentlig festet på pallen.
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4. AVFALLSBEHANDLING
Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten
Type emballasje
-

5. HMS-REFERANSER
Miljødeklarasjon, miljømerking
Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko
hverken under montering eller ved normal bruk/installasjon.
Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)
Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
CE-merking
EN1433:2005 er den harmoniserte standard for dren. Både HexaLine dren og EuroLine dren overholder denne standarden.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/importør

Plastmo AS

Adresse

Eternitveien 30

Postnr. og poststed

3470 Slemmestad

Telefon

66 98 74 50

E-post

firmapost@plastmo.no

Internett

www.plastmo.no

Kraftunderlag SBS
Kraftunderlag SBS
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