DV-instruks Buede Glassfelter
Dato : 16. nov. 2006
Til
Styret i Sameiet Akersbakken 39 v/ Harald Berg
Akersbakken 39
0170 Oslo
Fra
C. A. Suphammer
Krusebyvn. 64, 1540 Vestby

Prosjekt : Akersbakken 39 – vedlikehold buede felter
Buede glassfelter lokalisert på østfasade av bygget har under de siste 3 år vært
utredet ifm. fuktskader og utetthet på luft.
Resultatet av dette arbeidet har resultert i at alle 25 feltene har fått nye
dreneringsløsninger samt at for 19 av feltene er det utført komplett utskiftning av
alle slitedeler som slepelister og pakninger. De 6 feltene nederst på alle
”kolonnene” har grunnet setninger av utkragede lepper i etasjene over ikke vært
mulig å løfte ut pga. for liten klaring. For disse 6 feltene er det ikke mulig å skifte
ut slitedeler uten store inngrep i bygningens konstruksjon og yttervegger.
Vedlikeholdsarbeidet som ble utført er i grove trekk beskrevet i vedlegg 1 –
N-Utførelse 280405.pdf
Kontrakt med ansvarlige for utførelsen Alu Glass Produksjon AS (AGP as)
foreligger hos Sameiets styre, og kopi i digitalform hos undertegnede.
Ansvarlig for prosjekteringen har vært A.L. Høyer as v/ Robert Hallingfoss og
ansvarlig byggeleder for utførelsen har vært C.A.Suphammer v/ Claes A.
Suphammer.
Vedlagt ligger en detaljert Drifts- og vedlikeholdsinstruks som beskriver hva som
bør gjøres for å opprettholde best mulig funksjon og størst mulig levetid på
disse feltene.
Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 -

N- Utførelse 280405.pdf
Driftsinstruks – anbefaling til den enkelte seksjonseier
Vedlikeholdsinstruks – anbefaling til Sameiets styre
Utskrift fra Brreg. nøkkelopplysninger om AGP as
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Konsulenttjenester byggeteknikk og byggeledelse
Forvaltning ,Drift og Vedlikehold

Notat

Antall sider : 1
Dato : 28. april 2005

Distribuert :
Sameiet Akersbakken 39 – generalforsamling
Prosjekt :
Akersbakken 39 - Vedlikehold av buede glasspartier

Det er i aug. 2004 utført et pilotprosjekt på vedlikehold av buede glassfelter med
hensikt å oppnå full funksjon og øke levetiden med tanke på å unngå fremtidig
utskiftning. Feltene er utført i en konstruksjon som medfører en rekke spesialløsninger.
Under følger en redegjørelse for hvordan pilotprosjektet er utført :

Demontering og rengjøring av alle deler, samt utskifting av
alle slitasjedeler som pakninger, slepelsiter og hjul.

Fjerning av eksisterende dreneringsløsning, utbedre feil og
mangler fra tidligere montasje.
Profilenes dreneringsystem er punktert av hull for skruer
ifm. tidligere montering. Det er utført en rekke feil ifm.
montering, som før eller siden vil føre til vannlekkasjer og
forringelse av buede glassfelter.
Etablere tettesjikt nr. 1, med Sikaflex 298, og legge tilbake
plast dreneringskanal

Etablere tettesjikt nr. 2 med polyester, armert med
glassfibermatte.
Etablere nye drenshull i fremre del av bue, med
gjennomgående plastslanger for direkte avrenning
Remontere rammer og glass, justere hjul og rammer slik at
feltene står riktig i karm.
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Driftsinstruks – Buede glassfelter
Formål :

Dette er en anbefaling om jevnlig rengjøring og ettersyn på buede
skyvbare glassfelter.
Utføres av : Den enkelte seksjonseier
De buede feltene har
en konstruksjon som
gjør det viktig og påse
at alt fungerer som det
skal og at det blir utført
jevnlig service av
disse.

Dette vil medføre at
levetiden vil øke og at
kostnadene vil minske
med tanke på fremtidige
utskiftninger og større
vedlikeholdsoperasjoner.

Hver måned :
Rengjøring av dreneringskanal i sortplast gjerne ved støvsuging, og påse at
dreneringshull er åpne. Dreneringshullene er utstyrt med en plastslange. Ev. så må
disse stakes opp med en piperenser eller tilsvarende.

Dreneringskanal i plast

Hvert halvår : (vår og høst)
Utvidet rengjøring av dreneringskanal med grundig rengjøring av plastkanal med varmt
vann og fettløselig vaskemiddel (salmiakk el. tilsv.) og besørge frie drenerinsghull. Alle
bevegelige deler som skåtelås, sylinderlås med knappevrider, bør lett smøres med
CRC 5-56, WD 40 el. tilsv. Hvis feltene teipes om høsten for å stoppe trekk, må dette
gjøres med en tape som setter minimalespor og ev. limrester etter tape bør fjernes
hver vår med Würth saBesto Industrirens på sprayboks el. tilsvarende.

Vedlikeholdsinstruks – Buede glassfelter
Formål :
Dette er en anbefaling om vedlikehold av buede skyvbare glassfelter.
Utføres av : Sameiets styre ved vaktmester el. tilsvarende
De buede feltene har
en konstruksjon som
gjør det viktig og påse
at alt fungerer som det
skal og at det blir utført
jevnlig service av
disse.

Dette vil medføre at
levetiden vil øke og at
kostnadene vil minske
med tanke på fremtidige
utskiftninger og større
vedlikeholdsoperasjoner.

Hvert 2. år :
Kontroll av dreneringskanal i sortplast og at dreneringshull er åpne, og ev. påse at
dette blir utført av seksjonseieren. Kontroll av alle bevegelige deler som skåtelås,
sylinderlås med knappevrider og at feltene glir på styrevulst i aluminiumsprofil

Dreneringskanal i plast
Hvert 10. år :
Kontroll av alle slitedeler som pakninger, hjul og slepelister. Ev. utskiftning av dette
anbefales utført av firmaer som holder på med aluminiumsfelter eller
glassmesterbedrifter.
Feltet er av type Hueck Hartman (www.eduard-hueck.de) fra tyskland som forhandles
gjennom Astrup AS (www.astrup.no) som grossist.
Det er Alu Glass Produkjson AS v/ Kristian Mellem som har vært utførende for
vedlikeholdsprosjektet. Se vedlagt utskrift fra Brønnøysund-registret.
Følgende produkter er ”slitedeler” og kan etterbestilles :
Varenummer :
901590
910016 / 910020 / 910017
991226
901587
905548
905379
912718.
912716

Produkt :
Børstetetning skyvevindu 2.1
PVC profil
løpehjul
Distansekloss
Tettekloss
Glasskloss
Tettestoff svart, Hueck spes
Forsegling/limstoff
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