
FDV-DOKUMENTASJON
 januar 20 

Side 1 av 2       

Evertile 

Evertile Everglaze og Coppoglaze 

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: 

Prosjekt / adresse: 

Bruksområde / bygningsdel: 

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Evertile Evertech og Coppotech er takpanner med kjerne av kaldvalset stål. Takpannene er belagt med 
rustbeskyttelse med aluzink. Oversiden har grunning og polyurethan maling på 50my. Baksiden er belagt med 
aluzink.

Platene tåler en snølast på inntil 1200 kg/kvm uten å deformeres

Produktidentifisering: 

Produkt:

Farge:

Overflate:

Vedlegg / dokumentasjon: 

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Jevnlig vedlikehold: 

 Blader, barnåler og mose fjernes med stiv kost. NB ikke bruk stålbørste

Større rengjøring: 

 Blader, barnåler og mose fjernes som beskrevet ovenfor.
 Dersom det fortsatt er mose og grønske på taket, kan denne metoden prøves:

o Spesialmiddel mot mose og grønske. Leverandørens bruksanvisning må følges.
o Alternativt prøv med vaskepulver.

Spre vaskemiddelet utover taket når det er sommer og finvær. Fukt vaskemiddelet så det setter seg i mosen. La dette virke i solen. 
Desto lengre godværsperiode det er, desto bedre blir resultatet. Når mosen blir brun kan den spyles ned med bruk av vannslange. 
Eventuelt kan det bare ligge til det kommer ett skikkelig regnskyll. Ikke bruk høytrykksspyler da den kan ødelegge overflaten på 
takpannene.  Pass på så det er montert sil i nedløpsrørene så ikke dreneringen går tett. Virkningen er avhengig av stedlige forhold.

Ettersyn og kontroll:
Ettersyn av taket minst 2 ganger årlig, gjerne oftere. Sjekk pipehatter, luftehatter, gradrenner og andre beslag for eventuelle skader. I 
sjønære områder bør taket spyles med vannslange 1-2 ganger for å fjerne saltrester. Vær forsiktig ved ferdsel på taket. Trå i bunnen av 
takpannen, der platene ligger på lekten. Vær forsiktig ved måking av snø. La det være igjen 15-20 cm med snø.
Vedlikehold:
Skader i overflaten på granulatet eller i lakken må alltid repareres snarest mulig med Evertile reparasjonssett. 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 50 år, dette forutsetter normal bruk og slitasje, samt at 
anvisning for drift og vedlikehold følges.

Garanti 
Det gis inntil 30 års garanti på produktet under forutsetning att produsentens vilkår for garanti følges. Garantien må registreres på 

http://warranty.evertile.net 
Fuktbestandighet 

Produktet påvirkes ikke av fukt. 

Renholdsvennlighet 

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse 
Produktet består av gjenvinnbare ressurser.   
Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi 

Emisjon 

6. HMS-REFERANSER

 Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner. 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Sorteres som metall på byggeplass 

Avfallshåndtering: Leveres til godkjent mottak for materialgjenvinning 

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 

Kode for avfallsbehandling: NS 9431: 1452 | 0014 | 6000 |  

Øvrige opplysninger 

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet. 

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør 

Organisasjonsnr. 

Postadresse 

Postnr. og poststed 

Telefon 

E-post

Internettadresse 

Taksenteret AS 
979 110 650 mva 
Kvenildmyra 10
7093 TILLER
40 59 00 50
post@evertile.no  
www.evertile.no

mailto:kundeservice.no@bmigroup.com
http://www.icopal.no/



