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1.5.6       

1. PRODUKTBESKRIVELSE 

Sundolitt XPS700 er en plate i ekstrudert polystyren (XPS) som leveres i flere tykkelser.  
 
Sundolitt XPS700 er varmeisolerende og tåler meget høye trykkbelastninger.  
 
Sundolitt XPS700 benyttes mest som isolasjon i områder som grøfter, veier, idrettsanlegg, kulverter, omvendte tak 
samt telesikring av bygninger.  
 
Mykning av XPS starter når temperatur overskrider ca 70˚C så dette må tas med i vurderingen når man velger å 
benytte XPS til bruksområder med der det kan oppstå høye temperaturer. 

 

        

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder:     
Ingen rutiner for anbefalte bruksområder siden produktet er tildekket og følgelig ikke har noen vedlikeholdsrutiner. 

Ettersyn/kontroll: 
Ingen rutiner for anbefalte bruksområder siden produktet er tildekket og følgelig ikke har noen kontrollsrutiner. 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall: 
Materialet er beregnet på innbygging i konstruksjonen eventuelt tildekkes av fyllmasse. Ingen driftsrutiner.  
 
Sundolitt inneholder ingen skadelige gasser, og avgir ikke støv eller partikler.  
 
Sundolitt XPS bør ikke komme i kontakt med løsningsmidler, da dette kan løse opp materialet over tid. 
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3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING 

Anbefalt utbakingstid:  Ikke relevant. 

Utslipp gjennom: Avgassing. 

Utslipp til: Utemiljøet. 

Emisjonsfaktor: Ikke angitt 

  

  

4. HENVISNINGER 

Brødr. Sunde AS er medlem av materialretur. Se www.materialretur.no 

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner:  

Ingen henvisninger. 

 

        

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 

Sundolitt XPS isolasjonsplate kan gjenvinnes. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. 
Mindre mengder deponeres på fyllplass, større mengder XPS som ikke er forurenset kan etter avtale returneres 
fabrikken for gjenvinning. 
 

Antatt levetid: > 50 år    

           

6. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør: Brødr. Sunde as 

Organisasjonsnr.: NO 916416784 MVA  

Postadresse: PB. 8115, Spjelkavik 

Postnr og poststed: 6022 Ålesund 

Telefon: 70 17 70 00    

E-post: norway@sundolitt.com  

Internettadresse: www.sundolitt.com  

        

 


