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1. PROSJEKT 
 
Entreprenør / utførende: ______________________________________________________________ 

Prosjekt / adresse: ______________________________________________________________ 

Bruksområde / bygningsdel: ______________________________________________________________ 

2. PRODUKTBESKRIVELSE  
 

Granitt: Benders Norge AS leverer granitt til mange forhold. 
Heller, kantstein, mur, gatestein, belegningsstein, bekledning, avdekning, stolper og 
trappetrinn er noen av produktene vi produserer i vårt anlegg i Sverige, vi har også også 
produkter med opprinnelse fra Kina og fra Portugal. Se gjeldende katalog og www.benders.no, 
samt vårt produktdatablad for informasjon om ulike typer, teknisk informasjon og 
klassifisering. 
  

Produktidentifisering: 
Varenr. / produkt / dim.: ______________________________________________________________ 

Farge: ______________________________________________________________ 

Vedlegg / dokumentasjon: ______________________________________________________________ 

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD  
 

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, foretak: ____________________________ 
 

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Rengjøringen gjøres enkelt med varmt vann og eventuelt alkaliske produkter, vær forsiktig med 
høytrykkspyler og maskinbørste i nærheten av fuger da dette kan ta bort bindende sand og 
subbus. Tyngre forurensning som fortsatt sitter kan fjernes ved bruk egnede produkter som 
Benders Markrengjøring. Tyggegummi kan fryses og fjernes. 
 
 
 
 
 
 



4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 
Antatt levetid/brukstid er flere tiår forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og 
vedlikehold følges. 
 
Garanti: 
Henviser til Kjøpsloven og Benders Norge Salgs- og leveringsbetingelser. 
 

5. MILJØPÅVIRKNING  
 
Ressursutnyttelse 
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. 
 
Emisjon 
Ikke angitt 
 

6. HMS-REFERANSER 
 

Unngå kontakt med pulverstøv.  
Bruk alltid egnet verneutstyr som vernehansker, verneklær og vernebriller/skjerm.  
Se også HMS-FAKTA angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante 
henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 
 
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. 
Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk/installasjon. 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
 
Kode for avfallsbehandling 
  1601 | 0012 | 6000 | 0706 
  
Øvrige opplysninger 
Det foreligger ingen miljødeklarasjoner utover kravene til produktets delmaterialer som er 
beskrevet i standarden for dette produktet. 
 

8. TEKNISK SERVICE  
 

Produsent/importør Benders Norge AS 
Organisasjonsnummer NO 935 741 106 MVA 
Adresse Pindsleveien 7 
Postnr. og poststed 3221 Sandefjord 
Telefon 33 45 63 50 
Telefaks 33 45 63 51 
E-post post@benders.no 
Internettadresse http://www.benders.no 
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