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U33-10 : Soffa Gard Accoya
U33-10Sioo : Soffa Gard
Sioo-behandlad ek
C för valfri kulör, ange RAL.
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Gard är gjord i elförzinkat och pulverlackerat stål med sits och armstöd Accoya alternativt Sioo-behandlad ek. Produkten är försedd
med hålförsedda fötter som kan bultas mot underlaget. Hålstorleken är 12 mm och fastsättning är tänka att göras med M10 kemankar,
expander eller fransk träskruv beroende på underlag.
Montering på smågatsten eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och
betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger
en demonterbar fastsättning.
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.
Montering på betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en
demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent
fastsättning.
Montering på grus eller gräs/
Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller
papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas
med en radie.
Montering på trädäck/
Förborra hålen och montera med fransk träskruv.
Skötsel och underhåll/
Skador i pulverlacken bättras vid behov med alkydfärg i överenstämmande kulör.
Kontakta Nola vid frågor om bättringsfärg.
Accoya är i stort sett underhållsfritt. Om svrata fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon
sort av möbeltvätt.
Nolas Sioo-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 ggr. en gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång
med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 10-14 månader efter att en produkt ställts ut bör den för bästa hållbarhet behandlas
ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Livslängden efter det beräknas till ca 10år innan den behöver behandlas igen
med Premium Ytskydd Altan.

