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Helnor Basic; Overvannskassett med tilhørende sortiment til magasin. 

Leverandør: Helnor AS, Kinnlimarka 30. 2360 Rudshøgda.

Produsent: UTZ 

Dimensjoner Basic Modul: LxBxH = 800x800x330.

Bruksområde Overvannshåndtering. Infiltrasjon og fordrøyning. 

Testkrav 

Kvalitetssikring

HMS: Helsefare

Brannfare 

Helsefare ved brann  

Produktet er ikke helsefarlig. Det er ikke påkrevd med HMS datablad etter norsk forskrift.

PP er brennbart materiale. Flammepunkt ved 360c. Ved brann av PP dannes det CO, CO2 og H2O. 

CO gass er giftig. Ved symptomer som svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og ujevn pust bør lege kontaktes. 

Sørg også for frisk luft.

Lagring Basic modulene leveres på paller. Lagres på et plant underlag. Unngå at modulene står i sterk sol over lang tid. 

Flere års lagring utendørs kan også medføre en reduksjon av slagfasthet.

Materiale PP, Polypropylen.

Standard I henhold til NS-EN 17150, NS-EN 17151 og NS-EN 17152-1.

Montering Modulene settes på et avrettet fundament med en tykkelse på 15-20 cm. Fundamentet skal bestå av friksjonsmasser 

som f.eks, fin pukk i str 8-12 mm. Modulene dekkes på alle flater med fiberduk før fylling med friksjonsmasser (pukk). 

Deretter fylles det opp med eksiterende masser. Skal anlegget leveres som et fordrøyningsanlegg (tett) benyttes det en 

sveisemembran rundt anlegget i tillegg til fiberduken.  

Overdekning: Min 80 cm ved belastning tungtransport (SLW60).    

Vedlikehold Det trengs ingen vedlikehold av selve produktet. Anlegget er klargjort for kamerakjøring og spyling.

Ønskes ekstra spyle muligheter kan Helnor Basic spylekanal benyttes. 

Et overvannsanlegg er basert på sandfang oppstrøms som kontrolleres og tømmes regelmessig.

Gjenvinning PP (polypropylen) kan resirkuleres. Helnor har ingen egen gjenvinningsordring.

Avkapp og avfall Deponering på renovasjonsanlegg eller brennes. 

Ved brenning vil ikke produktet belaste miljøet utover co1- emisjonen.

Ønsker du ytterligere informasjon om våre 
produkter innen overvannshåndtering?

Se våre brosjyrer og monteringsanvisning 
på hjemmesiden – www.helnor.no

HELNOR AS 
Kinnlimarka 30
2360 Rudshøgda
Telefon – 62 35 68 00
Kontakt – post@helnor.no
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