
FDV-DOKUMENTASJON
TOLMER AS

STOVAX - VEDFYRT ILDSTED

1. PROSJEKT

Entreprenør / Utførende:

Prosjekt / Adresse:

Bruksområde / Bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Ovner / Ildsted / Innsats av stål for vedfyring. Stovax leverer ildsteder i forskjellig form og dimensjon, med ulike krav

til oppstilling. Produktene tilfredsstiller gjeldende regler og krav om tetthet mot lekkasje forutsatt at installasjon

er utført i henhold til monteringsanvisning.

Se produktets manual for opplysninger om installasjon.

Produktidentifikasjon:
Varenr. / Produkt / Dim.: Riva Studio peisinnsatser 1, 2, 3 & Duplex
Fargekode: Sort

Kvalitet / Sortering / Klasse:

Overflatebehandling: Lakkert

Vedlegg / Dokumentasjon: Se produktets manual for informasjon om installasjon.

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI  JA Hvis JA, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder: All rengjøring utføres på kald ovn. Ovnen tømmes for aske ved behov. 

Glass kan rengjøres med glassrens og klut. Ikke bruk glassrens eller andre kraftige rengjøringsmidler på lakkerte flater

da det kan skade lakken. Utvendig tørkes ovnen (kald) med støvklut.

Ettersyn / Kontroll: Rengjør og inspiser ildstedet regelmessig. En nøye gjennomgang bør gjøres en gang i

året, gjerne før fyringssesongen starter. Sjekk for sprekker og skader i brennplater og hvelv, og at pakninger er hele.

Skadede deler og slitte eller ødelagte pakninger skal byttes. Husk at ildstedet alltid må være kaldt før inspeksjon.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall: Feies årlig, eller i samsvar med lokal kommunal feieinstruks.

Sprekker eller skader på  brennplater eller hvelv bør utbedres av kyndig person, eller fagpersonell.  Slitte eller 

ødelagte pakninger byttes. Disse er viktig for at ildstedet oppfyller kravet om tetthet mot lekkasje.
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:

Garanti:

Fuktbestandighet:

Renholdsvennlighet:

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Ikke angitt

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi: Ikke angitt

Emisjon: Ikke angitt

6. HMS-REFERANSER

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

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandede metaller med andre materialer

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næringsbygg: Bygg og anlegg

Kode for avfallshåndtering: 1499/0700/0600

Øvrige opplysninger: Det anbefales å demontere glass og deponere dette i container for keramisk

glass. Brennplater kan være av vermikulitt, chamotte eller støpejern. Brennkammer uten glass og brennplater

klassifiseres som metaller.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent Stovax Ltd. Importør Tolmer AS

Orginasjonsnr. NO 981017765 MVA

Postadresse Falcon Road,  Sowton Ind. Estate Postadresse Løenveien 4, NO-1653 Sellebakk

Exeter, Devon, England EX2 7LF Telefon +47 69 36 44 60

Telefon +44 13 92 47 40 00 Epost tolmer@tolmer.no

Webadresse www.stovax.com Webadresse www.tolmer.no
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