Duripanel fra ivarsson
Drift og vedlikehold
Du har valgt å bruke et
ivarsson-produkt til ditt
byggeprosjekt. Når en bygning
står ferdig, vil det i årenes løp
oppstå forfall og slitasje. Det er
derfor viktig å sjekke bygningen
jevnlig samt å utbedre
eventuelle skader som har
oppstått.
Det finnes tre typer
vedlikehold
Forebyggende vedlikehold
Forebygging gjennomføres
FØR det har oppstått
skader. Hvor ofte dette skal
gjøres avhenger av det
valgte produktet. Det er
avgjørende for at
materialene skal kunne
oppnå sin normale levetid.
Avhjelpende vedlikehold
Noen skader vil det
sannsynligvis oppstå på
bygningen etter hvert.
Disse kan omfatte stormog vannskader, hærverk,
påkjørsel, brann osv. Dette
er typiske skader som
oppstår plutselig, og som
ofte må utbedres med en
gang for å begrense
spredning av skaden.
Opprettende vedlikehold
Det opprettende
vedlikeholdet er
uunngåelig, men via det
forebyggende
vedlikeholdet utsettes
behovet. Opprettende

vedlikehold skjer når deler
av bygningen er i ferd med
å slites ned.
For eksempel vinduer, tak osv.
Hvis det forebyggende
vedlikeholdet utføres grundig,
vil behovet for de andre typene
vedlikehold utsettes vesentlig.
Vedlikehold av Duripanel
som vegg / undertak / gulv
Duripanel krever normalt ikke
noen form for vedlikehold for å
bevare sine egenskaper og
funksjon.
Ettersyn/renhold
Duripanel er som oftest dekket
av maling, tapet eller
gulvbelegg.
Til tross for at platen ikke
krever vedlikehold er det ytre
ting som kan nødvendiggjøre
en ny overflatebehandling.
Sjekk
Etterse platen for fysiske
skader. Mindre skader kan
utbedres med vanlig
veggsparkel. Ved større skader
må platen skiftes ut.
Råte og sopp
Duripanel er motstandsdyktig
mot sopp og råte Det er likevel
viktig å sikre at inneklimaets er i
balanse og ikke fremmer
soppvekst da det kan dannes
sopp på overflaten hvis
inneklimaet bidrar til det. Sopp
og råte kan likevel ikke skade
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platen og kan ikke finnes i
platen.
Fjerning
ivarssons Duripanel kan
leveres på gjenbruksstasjonen
og sorteres som brennbart
avfall.
Sikkerhet
Her henvises det til
palleseddelen som leveres med
hver ordre. Da ivarssons
Duripanel inneholder Portlandsement brukes forholdsregler
for sement.
Garanti
ivarsson a/s er tilsluttet
Byggeleveranceklausulen og
teknisk service bistår gjerne
med råd og veiledning.
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