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Varuinformation
ABC Solutions varmförzinkade spiral- och raka trappor, ramper, räcken och gallerdurksprodukter.

Produktinformation

Bultar kontrolleras och dras åt 1 ggr per år.

Rengörning
Konstruktionen skall tvättas 1 ggr per år med vatten och såpa. Frätande ämnen äventyrar de rostskyddande egenskaperna och skall ej användas.

Varmförzinkade konstruktioner
ABC Solutions konstruktioner varmförzinkas efter EN 1461. Vid ev skada i varmförzinkningen genom
mekanisk åverkan eller nötning skall denna yta borstas med stålborste och sedan kallsprayas eller
målas med zinkfärg. Vid denna skada skall skadan konrolleras 1 ggr per år.

Teknisk dokumentation, av kund godkända ritningar, levereras i samband med beställning av stålkonstruktioner till beställaren för enkel identifiering.

Vid stora skador bör det övervägas att varmförzinka produkten åter.

Innehållsdeklaration standard viktprocent

Skadan bör för bästa resultat slipas och målas om med pensel eller färgspruta. Kulörskillnad uppstår vid
förbättringsmålning med försvinner med tiden.

Innehåller inte ämnen i KEMI´s prioriteringsguide, klassificeringslista eller begränsningsdatabas.
Stål S235 = 92,5%
Svetstråd = 0,5%
Zink = 7,0%

Produktion
Konstruktionslösning och produktionsritningar tas fram av ABC Solutions ABs tekniska avdelning i
Sverige alt. Norge. Produktion av utföres av ABC Solutions godkända samarbetspartners, i framförallt
Polen, men även Finland och Tyskland. Produktionen bedrivs efter EN - Europeisk standard.

Emballage och distribution
Europapall eller annan träpall för återvinning alternativt återanvändning används
Återvinningsbar wellpappkartong med vattenavsiande ytskick används till förpackning av monteringsdetaljer så som skruv och bult.
Bandning av goods sker med plast eller stålband.
Distribution från vårt lager sker framförallt med LBC OnRoad i Sverige och Ramberg i Norge eller
likvärdig transportör följandes gällande miljölagstiftning.

Byggskede
Standard monteringsanvisningar medföljer vid leverans, samt av beställaren godkända ritningar.

Rivning och restprodukter
Ev rivning och återvinning av konstruktionerna är möjlig
Materialåtervinning är möjlig av hela konstruktionen
Tillverkaren tar ej varan i retur

Målade ytor

Övrigt underhåll
Utomhusmonterade produkter skall hållas fria från is och snö.
Trappan är A-klassad av miljödatabasen, Sunda Hus.

