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Norsk SteinMiljø AS  Fliser, glassbyggerstein, naturstein  1588 

Stone Wall  NOBB modulnr. 25672601   

FDV-m25672601 

1. PRODUKTBESKRIVELSE  

- Stone Wall – Skiferstaver med knekt naturkant i fargene Grå, Grå/Rust, Sort, Sort/Rust og Hvit/Beige/Grå – størrelse rett stein 
60x15 cm, utvendig og innvendig hjørner 40,5+10,5x15 cm, endestein 60x15 cm, tykkelser for alle typer 2-4 cm 

- Stone Wall Jazz – kvarts i farge sort/hvit – størrelse rett stein 60x15 cm, utvendig/innvendig hjørner 40,5x10,5+15 cm, endestein 
60x15 cm, tykkelse 2 cm 

- Stone Wall Valdres – granitt/kvarts i farge Grønn/Grå – størrelse rett stein 56x20 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x20 cm, 
innvendig hjørner 40,5+10,5x20 cm, hel endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm. 

- Stone Wall Smalstripet – skifer i fargene Sort/Rust, Grågrønn, Hvit/Beige – størrelser rett stein 40x10 cm, utvendige og 
innvendige hjørner 40,5+10,5x10 cm, endestein 40x10 cm, tykkelse for alle typer 2 cm 

- Stone Wall Trysil – kvartsstein i farge Gul/Beige – størrelser rett stein 56x15 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x15 cm, , hel 
endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm 

- Stone Wall Hardanger – kvarts/granitt stein i farge Grå/Hvit – størrelse rett stein 56x15 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x15 cm, , 
hel endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm 

- Stone Wall Stryn – kvarts/granitt stein i farge Grå/Hvit – størrelse rett stein 56x15 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x15 cm, , hel 
endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm 

- Norway Collection – Stone Wall Antique-brun med sorte spetter/blå krystaller, Emerald-sort med blå krystaller, Silver-blå med 
sorte spetter og blå krystaller og Masi-grønn og hvit – størrelse rettstein 60x15 cm, utvendige og innvendige hjørner 
40,5+10,5x15cm og endestein 60x15 cm, tykkelse 2-3 cm.  

 
Antatt levetid/brukstid Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og 
vedlikehold følges.  

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD  

Rengjøring og rengjøringsmetoder  
Rengjøres med godt varmt vann, eventuelt tilsatt fettløselig vaskemiddel. Kan høytrykkspyles men utvis forsiktighet og ikke bruk for hardt 
trykk.  
 
 
Ettersyn/kontroll  
Regelmessig ettersyn 
 
 
Vedlikeholdsinstruks og -intervall  
Produktet kan settes inn med et impregnerings middel for å beskytte den.  
 
 
Fuktbestandighet Produktet absorberer noe vann, men påvirkes i liten grad av fukt. Kan impregneres.  Produktene er frostsikre.  
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3. MILJØPÅVIRKNING  

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi   
 
Emisjon   
 
Miljømerking Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.  
 
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning   

4. HMS-REFERANSER  

Bruk vernebriller, hørselvern, støvmaske og hansker ved kapping av stein. Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets 
publikasjoner.  
 
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.   

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431  

Avfallstype: Naturstein. 
Avfallshåndtering: Overdekking.  
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1613 | 0800 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen 
som håndterer avfallet.)  
 

Øvrige opplysninger Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.  

6. TEKNISK SERVICE  

Produsent/importør                   Norsk SteinMiljø AS  
Organisasjonsnr.                       NO 974 692 856 MVA  
Postadresse                               Nordre Kullerød 25  
Postnr. og poststed                  3241 Sandefjord  
Telefon                                       33 42 92 23 
Telefaks                                      33 42 92 24  
E-post                                         mail@norsk-steinmiljo.no  
Internettadresse                        http://www.norsk-steinmiljo.no  
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