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TIIVI PALO-OVI EI30

TUOTEKORTTI

Laadukas, CE-merkitty palo-ovi antaa enemmän aikaa poistua palon tieltä ja estää palon leviämistä. Paloluokiteltu ovi
vaaditaan rakennukseen usein esimerkiksi siksi, että rakennukset sijaitsevat lähellä toisiaan tai esim. autokatos ja talon
sisäänkäynti ovat lähellä toisiaan.
Tiivin EI30 palo-ovi valmistetaan parhaista palo-oveen soveltuvista materiaaleista ja pinnoitetaan kestävällä HDF-levyllä. Paloturvallisuuden lisäksi ovi antaa erinomaisen suojan kylmää vastaa. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne
tekevät siitä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään palo-ovi ei juuri eroa tavallisesta ulko-ovesta. Tiivin
ulko-ovimalliston umpiovet ja useat lasiaukolliset ovet voidaan valmistaa paloluokiteltuina EI30 ovina. Palo-ovea ei
valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena.
Tiivin Palo-ovimallistoon
sisältyy kattava valikoima
suosittuja ovimalleja. Kuvassa CITY A4.

RAKENNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin
puolin
Eristeen (PIR) vahvuus 69 mm
Ovilehden paksuus 76 mm
Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
Karmissa lujat ja kestävät liitokset
Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa, lisäksi
kolme palotiivistettä
Karmisyvyydet 130, 170 ja 210, karmin vahvuus 54 mm
Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiiniprofiili
Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS

•
•

Kolminkertainen palolasielementti, elementissä TGI-välilista
Lasituslista koivua, oven väriseksi maalattu

LUKITUS JA HELAT

•
•

Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn), 4kpl/ovi
Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

LISÄVARUSTEET / VALINNAT

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT

•
•

Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöluokan
maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y

KOKO

•
•
•

Leveys min 790 ... max 990 mm
Korkeus min 1790 ... max 2290 mm
Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä

OMINAISUUDET

Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta

•

Kaksivärimaalaus

•

Avainpesä Abloy Easy

•

Avainpesät sarjoitettavissa

•

Lukkorunko Abloy LC190

•

Turvalukitus 4181

•

Koristelasit (Satiini ja Stippolyte)

•

Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta

•

Ovisuljin Dorma TS83 (ilman aukipitolaitetta)

Rw

Rw+C

Rw+Ctr

U-arvo W/m2K

•

Soittokello RT64

Umpiovet

28

24

22

0,69

•

Ovisilmä R3407

Lasiaukolliset

29

26

24

0,77 - 1,0 (mallikohtainen)

•

Potkupelti, alumiinia

MALLISTO

•

•

Palo-ovet merkitty mallistoon symbolilla:

