Omfang:
Arbejdet omfatter nye vinduer og døre til hele ejendommen.
Der benyttes følgende producent / leverandør:
Vipo Vinduer A/S
Tlf.:
9794 1455
Fax.:
9494 1950
Mail.: vipo@vipo.dk
Web.: www.vipo.dk
Generelle krav:
Vindueselementer skal i alle forhold opfylde kravene til Vinduesindustriens Tekniske
bestemmelser, samt nedfor nævnte krav, der måtte gå ud over disse.
Trækvalitet:

Råvaren er rodstokke af nordlandsfyr med gennemsnit 60 % kerneved.
Årringsbredde i kerneved på 1-3 mm og en vægtfylde større end 500
kg/m3 med en fugtindhold på 12 +/-3%.
Træet skal være fri for huller, større harpiksgrupper, marvskørhed,
grove ridser, vankanter, barkslag, råd, løse eller store knaster, samt
andre fejl der forringer styrke, holdbarhed, udseende eller der
vanskeliggør anvendelse.
Der må ikke anvendes fingerskarret træ.
Råvaren sorteres og håndteres således at det sikres, at udvendige flader
på karm, ramme, post og 26/19 mm sprosser består af 100 % kernetræ,
samt at vandnæser, glaslister og bundfalse er udført i 100 % kernetræ.

Overfladebehandling:

Udføres efter Teknos-industri behandling i følgende omfang:
Dyppeimprægniering ifølge 2ØKO EN 152-1.
Mellembehandling Teknos antistain Aqua 5200 , afsluttende
overfladebehandling Teknos 2600, færdig lagtykkelse min. 120 µ.
Overflade på karme og ramme skal være jævne og have en glat finish.
Overfladen karakteriseres som: dækket, lukket, glat og udfyldt flade iht.
”Malerfagligt Behandlings-Katalog” (MBK)
Overfladen på karme og ramme skal have en jævn og have en glat
finish.

Beslag:

Alt udvendigt beslag skal være af god kvalitet, i gangbare typer og
dimension med forsvarlig styrke, således at der ikke opstår
deformationer ved almindelig brug og betjening.
Alle udvendige jernbeslag skal være varmforzinkede eller behandlet
med anden tilsvarende korrisonsbeskyttelse.
Alt indvendigt beslag skal minimum være elforzinket, eller blå
/gulkromateret.
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Antal Fabrikat
Hængsler

4/6 IPA

11173-87, varmtforzinket

Anverfere

4 IPA

21393-25, elforzinket gul

Stormjern

2 IPA

21372-25, elforzinket gul

Stjerthage

2 IPA

21381-25, elforzinket gul

Børnesikring

Tilvalg

Ventilationsstilling Fast:

Ja

Vilkårlig:

nej

Tilvalg:
Alt beslag og fittings leveres pulverlakeret fra fabrik i ral farve, afstemt
efter element farve.

Termoruder:

Udføres som Saint Gobain floatglas med varm kant:
Rammer
4-15ar-S4 U-værdi 1.1 w/m2 LT: 72% G: 63
Faste karme
4-20ar-S4 U-værdi 1.1 w/m2 LT: 80% G: 63
Mont. Udv.

Sprosser:

Glasliste m/notbånd EPDM gummiprofiler

Mont. Indv.

EPDM 4x10 mm.

Mont. Udv.

Norton V-2100 3,2 x 18 mm.

Topforsegling: Danalim 510
Mont. Indv.

Norton V-2100 3,2x26 mm

Glasisætningsbånd:

Skal være efter i.h.t. vinduesfabrikantens anvisninger, men må ikke
være butylbånd.

Udluftningsventil:

Som Triton Trimvent SW serien, størrelsen tilpasset elementernes
størrelse.
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