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1. PROSJEKT 

Entreprenør eller utførende:  

Prosjekt, adresse:  

Bruksområde:  

 
 

2. PRODUKTBESKRIVELSE 
 
OLDROYD® RoadStar er en sort to-komponent skive med integrert pakning for sikker tetting til 
membran,  
PE skum og bolt. OLDROYD® RoadStar er produsert i et polyolefin kompositt med høy styrke og 
stivhet og med pakningsmateriale av termoplastisk elastomer - SEBS. Dette gjør produktet 
motstandsdyktig mot vann og kjemikalier, det har meget gode tetteegenskaper mot membranen og PE 
skummet, samtidig som den integrerte pakningen vil presse seg inn i gjengene på bolten for sikker 
tetting rundt denne. Pakningene blir ikke skadet av mutterne når disse strammes til og mutterne som 
skrues mot skiven låses automatisk.  
OLDROYD® RoadStar består 2 meters vannsøyletest. Skivene har lav vekt, skades ikke ved støt, 
korroderer ikke og har meget lang levetid. OLDROYD® RoadStar er et festesystem utviklet for 
OLDROYD® MultiSafe-membraner og PE skum. For- og bakskivene er like, noe som gjør det enkelt å 
montere og håndtere. 

 
  

Produktidentifisering: 

Produkt, dimensjon – 

skive diameter  

skive høyde/tykkelse 

hull diameter 

 

140 mm 

 23 mm 

 16 mm 

Fargekode: Sort 

Overflatebehandling: Ingen hvis ren 

Vedlegg, dokumentasjon Teknisk datablad, Sikkerhets datablad. 

 
 

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger en serviceavtale? Nei        Ja        Hvis ja, firma……………. 

Regulært vedlikehold: Vedlikeholdsfri. 

 
 

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt, fuktopptak < 0,1% 

Renhold: - 
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5. MILJØPÅVIRKNING 

Ressursutnyttelse: Kan materialgjenvinnes og resirkuleres 

Anbefalt utlufting: Ikke nødvendig 

Utlekking til grunn: Ingen mykgjørere, vil ikke påvirke jord og grunnvann 

negativt 

Emisjon til luft: Meget lav, TVOC < 10 µg/m2h 

 
 

6. HMS-REFERANSER 

HMS datablad Tilgjengelig 

Brannklasse, EN 13501-1 Ikke klassifisert 

 
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL; NS 9431 

Avfallstype/kode: Hardplast, annen /1722 

Avfallshåndtering: Kildesorteres som plastbasert materiale på byggeplass, kan 

materialgjenvinnes. Ved rivning skal materialet leveres til 

godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes. 

 
 

8. TEKNISK SERVICE 

Produsent: Oldroyd AS 

Org.nr.: (NO) 870 890 192 MVA 

Telefon: 35 98 75 50 

E-post: mail@oldroyd.no  

Internett: www.oldroyd.no  

 

mailto:mail@oldroyd.no
http://www.oldroyd.no/

