
\- EJERTSC Tuborg Havnepark

Vedligeholdelsesvej ledning

1..0 Dsre og vinduer
Der kan forekomme individuelle tilvalg under de forskellige materialer.
Drift og vedligehold er beskrevet ud fra basis materialer.

1.1 Udvendige dore og vinduer

Rengoring og vedligehold:
Ved maling af vinduer indvendigt skal der anvendes trrvrerksmaling,
farve: NCS S 0500-N

Udvendig behandling af vinduer og dare, sker i ejerforeningens
vedtregter.

Ved bestemte vejrforhold kan der pfl ydersiden af ruderne opstfl drrg.

Se i ovrigl vedlagte materiale fra SA Vinduer.

L.2 Vinduesplader

Lev.:
Entr.:
Materiale:

Lev.:
Entr.:
Type:

SA Vinduer A/S
Brdr. Roed A/S
Jatoba Makrogni og $rrretrre

Jl Natursten
Per B. Hansen ApS
Marmor / sandsten, poleret, 20mm, Mocca Creme

Daglig rengsring:
Marmor / sandsten er en kalksten, der indeholder blandt andre bjergarter,
plantedele og dsde skaldyr, der presses sammen under stort tryk. Derfor
varierer farver alt afhnngigt af, hvad der er presset sammen og i hvilke
mrengder. Det er ogsi derfor, atman under ingen omstendigheder mh
bruge nogen former for afkalkningsmidler eller syrer i forbindelse med
rengoring og vedligeholdelse af marmor og andre kalkholdige fliser.
Regelmessig vedligeholdelse og rengsnng sker ved at vaske fliserne i
enten srebesp6nevand eller med krystalsrebe.
Bruges flydende krystalsrebe, blandes det i forholdet I del krystalsrebe til
20 dele vand.
Bruges fast krystalsrbe, piskes det ud i vandet ligesom srebespflnerne.
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Y EJERTSC Tuborg Havnepark

Vedligeholdelsesvej ledning

/ 1.3 Indvendige dore

Vedr. rengoring og vedligehold, se vedlagte vejledninger fra Swedoor.

Lev.: Swedoor-Kilsgaard
Entr.: G.M. Trrebyg ApS og Stentebjerg Byg ApS

Entredor:
Type: BD30 M, 35 dB
Farve: Dsr: NCS S 4500 N

Karm: Mahogni
Dargreb: Kay Fisker, CF 12.4026.74, mat forniklet
Beslining: Lflsekasse, vrider m.v.: CF 06. I 52514802.92

06.1907/1924.02
Bundstykke: 22mm Mahogni

Indv. dore:
Type: Massive dsre
Farve: Dsr og karm: NCS S 0500 N
Dorgreb: Kay Fisker, CF 12.4026.74, mat forniklet

Roset - CF 12.2830.02.151
Beslining: Lflsekasse CF 06.1001.92
Bundstykke: Bundskinne, bsrstet stfll, 3x40mm
Bundstykke til bad: 14mm fladt hirdttrre

Indv. dsre til badevrerelser:
Forsegling: Dsre er forseglet i top og bund

Glasdsre:
Type: Swedoor Shaker, massive BD30 med

glasudskreringer
Farve: Dsr og karm: NCS S 0500 N
Dorgreb: Som svrige indvendige dsre
Beslining: L6sekasse 06.1001.92,
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1.4 Indfatninger og fodlister

Malet trreverk rengares med et universal rengoringsmiddel.

Indfatninger og fodlister:
Lev.: Bogelund
Entr.: G.M. Trrebyg ApS og Stentebjerg Byg ApS
Type: Tilpasset profil i standard ffrretrre
Maling: Nordsj6, Ready V 25.
Farve: S0500-N (lyd rflhvid)

Lysninger:
Lev.: Bogelund
Entr.: G.M. Trrebyg ApS og Stentebjerg Byg ApS
Type: 19mm vandfast MDF plade
Maling: Nordsj6, Ready V 25.
Farve: S0500-N (lyd r6hvid)

MahogRikarm pi entredor:
Karmen indvendig behandles med redeltrresolie ca. 2 gange om 6ret, indtil
trreet er mreffet. derefter 1 gang Srligt.
IJdvendig behandling af vinduer og dare, er beskrevet i ejerforeningens
vedtregter.

1.5 Noglesystem og bestitling af nogler

Nsglesystem:
Carl F. systemnogle; udleveret nagle passer til opgangsdor, hoveddor,
postkasse, hrengelfis til depotrum, affaldsrum samt installationsskakt i
opgang.

Bestilling af nsgle:
Ved udlevering af nagler medfolger en kode for ekstrabestilling af nogler.
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NCC Construction Danmark A/S

HAVNEPARK, C -261407
Afleveringsdato

30. apri l  2008

BYGNINGSDELSKORT

SPECIFIKATION
Omfang og lokalisering:

Entreprenor:

Leverandor:

Materiale / type:

Indbygningsir:

DRIFTOPLYSNINGER
Forventet levetid:
Eftersyn og vedl.interval.
Eftersyn 1. gang:

(3{).1 Vinduer af tra inkl.  sten

Vinduer af tra�

Vinduer: Brdr. Roed A/S, Tjalkavej 11,3370 Melby, tlf . 4082 4848
Stenplade: Murerfirmaet Per B. Hansen aps, Hasselh aivei 1 1 , 3630
Jagerspris, tlf: 4752 3135, \  ̂  A,v.phmurer.dk

Vinduer: SA Vinduer A/S, Axel Gruhnsvej 10, 8270 Hojbjerg
Stenplade: J 1 natursten, M6geveJ 46,2650 Hvidovre

Vinduer: Jatoba Mahogni / fyrretre. Farve: NCS S 0500-N
Dana ekspanderende fugebdnd i msrk gri farve
Stenplade: Marmor / sandsten, poleref,20 ffiff i, Mocca Crerne

2007-2008

20 Ar
t h r
apr 2009

Daglig rengsring/pudsning: Vinduespudsning udfsres nemmest med klud
eller borste og gummiskraber. Vask med lunkent vand tilsat en teskefuld
Ajax el. l ign. pr. l iter vand, og trak af med gummiskraber.
Kanter og de nederste flader tsrres af med vaskeskind el. en lar klud.
Hvis vandspild snskes undg6et (f.eks. ved indadgAende vinduer) kan
glasset rengores med et almindeligt vinduespudsningsmiddel, mens
karm/ramme aftsnes med en klud opvredet i vand tilsat rengoringsmiddel.

Vedligeholdelse af oliebehandling: Af hensyn til holdbarheden og for at
treet skal bevare sin farve, bsr det mindst hvert 5. 6r genbehandles med
Gori edeltresolie.

Smsrino af hengsler m.m.: Synl ige hengsler og paskvi l  smsres mindst
en gang om Aret med syrefri olie eller vaseline. Glideskinner holdes frie for
snavs og mi ikke smsres eller overmalers. Se ogsA brugervejledning.

Eftersyn af lukkefunktion: Detbar en gang irl igt kontrolleres at beslag er i
orden og at vindue/dsr lukker korrekt.
Evt. justering krever hindverksmassig indsigt og kunnen.
Tetningslister smores med talkum, sdfremt klebning konstateres.

Garanti pA ruder: lsoleringsruder, der konstateres punkterede indenfor 5
Ar efter byggeriets aflevering, anmeldes straks til leverandoren for
udskiftning indenfor garantiperioden.

VEDLIGEHOLDELSE
Eftersyn og vedligehold:
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NCC Construction Danmark fuS
HAVNEPARK, C.261407

Afleveringsdato
30.  aor i l2008

BYGNINGSDELSKORT

HENVISNINGER
Prod ucentoplysn i nger:

Projekt / tegninger:

(31).1 Vinduer af tra inkl.  stenplade
llmodbdnd: Inspiceres med 1 Ars interval. Der efterses, om der stadig er
vedheftning ti l begge de afgransende emner eller viser tegn pA
nedbrydning eller revner/udtorring. Snavs kan afvaskes med almindeligt
forekommende milde rengoringsmidler. Reparation udfores ved
udskrabning / udskering af den defekte fuge , rengaring af haftefladerne,
hvorefter ny fuge udfores - bar udfsres af fagmand.

Stenplader: Marmor / sandsten er en kalksten, der indeholder blandt
andre bjergarter, plantedele og dode skaldyr, der presses sammen under
stort tryk. Derfor varierer farver alt afhengigt af, hvad der er presset
sammen og i hvilke m€ngder. Det er ogsi derfor, at man under ingen
omstendigheder mi bruge nogen former for afkalkningsmidler eller syrer i
forbindelse med rengoring og vedligeholdelse af marmor og andre
kalkholdige fliser.

Regelmessig vedligeholdelse og rengoring sker ved at vaske fliserne i
enten sabespinevand eller med krystalsebe.
Bruges flydende krystalsebe, blandes det i forholdet 1 del krystalsebe til
20 dele vand.
Bruges fast krystalsebe, piskes det ud i vandet ligesom sebespdnerne.

\ AM /.sa-vinduer.dk - unrvw.fix.dk - vrnryw.ipabeslag.dk

Facadertegninger
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