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Entreprenør / utførende 
 

 

Prosjekt / adresse 

 
 

Produkt 
ZZ Wankor, Sveits URBAN bekledningstegl, L - og U – profil. 

Overflater  Ubehandlede og engoberte overflater.  
URBAN bekledningstegl er et grovkeramisk materiale. Mindre merker, sår og krakelering i 
overflaten er derfor tillatt iht norm EN 1304.  

Råstoff  Keramikk (brent leire) - Engobering, når dette benyttes. 
 

Miljø 
Vernetiltak Vernebriller, hjelm, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved kapping 

av keramikk. Hansker kan benyttes under monteringen, for å unngå kutt- og sårskader. Ta 
nødvendige forholdsregler ved montering i høyden.  

Gjenvinning URBAN bekledningstegl festes med rustfrie skruer og kan derfor enkelt tas ned og monteres 
på nytt. Produktet passer derfor godt inn i en sirkulær-økonomisk tankegang.  
Eventuelt skadde enheter kastes.  
Keramiske URBAN bekledningstegl kan kastes som rene fyllmasser og inneholder ingen 
miljøskadelige stoffer. 

 

Produktets bruksområde 
 

Primært på vertikal fasade, som ytterkledning og værhud, samt på skrå yttertak, med visse forbehold.  
Se produktbrosjyre. 
 
 

Drift og vedlikehold 
Drift  På fasade: Årlig visuell kontroll av fasadene anbefales, for å kartlegge eventuelle skader. 

Ellers ingen spesielle tiltak.  
På tak: Sjekkes visuelt minst en gang årlig, spesielt for skader ved kilrenner og overganger. 
Eventuelt defekte enheter skiftes. Ved gjentatte problemer med mye brekkasje bør 
snøfangerutstyr ettermonteres for å stoppe bevegelsen av is og snø. Sørg for riktig 
dimensjonering ved bruk av slikt utstyr. 

Vedlikehold Ikke noe spesielt løpende vedlikehold.  
Dog, ubehandlede teglprodukter kan få et lag av lav og grønske i overflaten (patina), spesielt 
ved store trær eller andre vekster, som står i umiddelbar nærhet. Patinaen påvirker ikke 
kvaliteten eller frostsikkerheten, men kan om ønskelig fjernes med mosedrepende midler, 
vannslange og kost. Sørg for god sikring mot fall, når arbeidet utføres.  

Levetid Antatt: 75++ år.        - Våre keramiske produkter har erfaringsmessig meget lang levetid. 

Garanti Wienerberger AS gir 5+25 års begrenset frostsikkerhetsgaranti.  
Første 5 år gjelder totalgaranti, inkludert arbeid, ved godkjent reklamasjon.  
Resterende 25 år gjelder produktgaranti, ved godkjent reklamasjon. 
Se separat garantiark for betingelser. Det forutsettes at leggeanvisningen følges.  
Produktet produseres iht europeisk norm EN-1304, for grovkeramiske produkter.  

Dokumentasjon Produsert og testet iht. EN 1304 
Produktbrosjyre, med monteringsanvisning og tekniske tegninger.  
DoP / CE og frostsikkerhetstest  

 


