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Veggbrakett  06.09.21 
  

1. Produktbeskrivelse  
 

Veggbraketter benyttes for montering av lysmaster på broer, kulverter, 
forstøtningsmurer og andre betongkonstruksjoner. 
FDV’en gjelder veggbraketter med c/c 160, c/c 200 og c/c 240 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
 
 

2. Anvisninger for drift og vedlikehold 
 

Ettersyn/kontroll: 
Visuell inspeksjon er anbefalt rutinemessig hvert 4-5 år.  
Det er viktig å kontrollere følgende: 

- Kontroller at braketten og bolter/muttere er inntakte og fri for skade.  
Løse muttere trekkes til med et tiltrekkingsmoment på min. 200 Nm. 

 

 

Reparasjoner og reservedeler ved skade:  
Reservedeler er vanligvis lagervare. Tilvirkes på bestilling hvis ikke. 
 

 

Vedlikehold: 
Veggbrakettene er vedlikeholdsfrie 
 

3. Driftstekniske opplysninger  
 

Levetid Varmforsinket:  
25 år og oppover avhengig av miljø. 
Korrosjonsklasse C3 (byområder og områder som 
påvirkes av kystmiljø) gir levetid opptil 50 år  
(ISO 12944-2) 
 

 

Levetid CombiCoat®: 
40 år og oppover avhengig av miljø. 
Korrosjonsklasse C3 (byområder og områder som 
påvirkes av kystmiljø) gir levetid opptil 80 år  
(ISO 12944-2) 

Miljøpåvirkning 
Sink er 100 % resirkulerbart og øker levetiden 
betydelig på produkter som skal stå i korrosive miljø. 
Dette gjør at varmforsinking som metode er 
miljømessig bærekraftig. 
 

Utslipp til jord: Noe av sinken til avrenning i naturen 
 

CombiCoat® inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller 
andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som 
helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter 
CMR, PBT og vPvB stoffer. 
 

Utslipp til jord: Ikke relevant 

Avfallshåndtering:  
Både varmforsinkede og CombiCoat® behandlede stålprodukter sorteres som metall ved avhending.  
Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan gjenvinnes. 
 

Teknisk standard:  
Vik Ørsta AS er godkjent og innehar sertifikatene NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 for 
produksjon/levering av produkter/tjenester innen bearbeiding og overflatebehandling av metallprodukter. 
Veggbrakettene er godkjent iht. EN 1090-1:2009+A1:2011 og leveres CE-merket. 
Varmforsinkingen er iht. kravene i SVV HB R762, tabell 85.342-1, Klasse B og pulverlakkering er utført iht. NS-EN 
ISO 13438:2013 

4. Teknisk service  
Produsent:     Vik Ørsta AS 
                         Postboks 193 
                         6151 Ørsta 
Telefon:          70 04 70 00 
E-post:            firmapost@vikorsta.no 
Internett:       www.vikorsta.no 
Foretaksnr.:   985 001 952  
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