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 FDV Dokumentasjon  Forvaltning, drift og  vedlikehold 

 Dato: 1. jan. 2021 
 Leverandør: Peisbutikken AS 
 Modell: Vital Flame Bio 450/610/750/900/1200/1500/1800/2100/2500 

 1. PRODUKTBESKRIVELSE 

 Vital Flame Bio 450/610/900/1200/1500: Automatisk biobrenner beregnet for bioetanol renhetsgrad 
 92%+.  5 trinns flamme, gir samme høyde men regulerer  bredde. Vital Flame standard med 
 wifi, kan bestilles med Smart Hus System eller fjernkontroll. 

 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 Rengjøring og rengjøringsmetoder: 

 Overflaten rengjøres forsiktig med fuktig klut. 

 Ettersyn/kontroll: 

 -Huseier står selv ansvarlig for å ivareta sikkerheten og at installasjon av produktet er 
 utført og kontrollert av en kvalifisert montør. 

 Husk at produktet alltid må være kaldt før en inspeksjon. 
 Pakninger og slange for drivstoff som er slitt eller deformert bør byttes ut. 

 NB! Vær oppmerksom på at man må bruke bioetanol med min. 92% renhet. 

 Vedlikeholdsinstruks og intervall: 

 -Produktet bør inspiseres en gang i året, med tanke på evt. slitasje eller brudd på ledninger/slanger. 
 -Deformerte/slitte slanger skal byttes. 

 3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING 

 ●  Anbefalt utakingstid: Ingen informasjon 
 ●  Utslipp gjennom: Ikke angitt 
 ●  Utslipp til: Ikke angitt 
 ●  Miljødeklarasjoner: Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet. 
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 4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 

 ●  Det skal ikke benyttes annen væske enn bioetanol ment for biobrennere da dette kan 
 forårsake forurensing og forringelse i produktet. 

 ●  Varme, brannskader og røykutvikling 
 ●  Overhold de forskrifter og sikkerhetsavstander som produktet krever. 

 5. HENVISNINGER 

 ●  FOR 2009-08-03 nr. 1028: Forskrift om sikkerhet,  helse og arbeidsmiljø på bygge- eller 
 ●  anleggsplasser (Byggherreforskriften) 
 ●  Følg produktets brukermanual 

 6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 

 *Behandling av avfall er definert iht. FOR 2004-06-01 nr.930 Forskrift om gjenvinning og behandling 
 av avfall (avfallsforskriften) 

 ●  Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg 

 ●  Avfallshåndtering: Deponering 
 ●  Avfallstype: Stål og jern (Kode for avfallsbehandling 17 04 05) 
 ●  Restavfall: plast 

 7. TEKNISK SERVICE 

 Produsent/ importør:  Peisbutikken AS 
 Organisasjonsnr.:  NO 921 412 371 MVA 
 Postadresse:  Økernveien 147 
 Postnr. og poststed:  0580  Oslo 
 Telefon:  (+47) 21 01 40 10 


