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Naturlig 
gylden

EcoBatt og EcoBlanket finnes i en rekke svært bærekraftige glass mineralullprodukter laget av resirkulert glass og med 
ECOSE® Technology. Push fit gir deg rask og perfekt passform for alle standardinstallasjoner. 

ECOSE Technology er en revolusjonerende, formaldehyd-fri bindemiddel teknologi, basert på fornybare materialer. 
Resultatet: Lite lukt, lett å skjære og håndtere,  med en myk følelse og ikke tilsatt fargestoffer. 

Begge produktene er termisk effektive, ikke-brennbart og redusere lyd effektivt. Laget av Knauf Isolasjon,  
verdens raskest voksende leverandør av høykvalitets byggematerialer. For mer informasjon om våre  
mineralprodukter laget med ECOSE Technology.

Send en epost til info.no@knaufinsulation.com eller besøk vår nettside knaufinsulation.no

Sparer energi

Varmeisolasjon
 

Lydisolasjon

Brannklasse A1

Bærekraft

Oppdag en isolasjon 
som er behagelig
å arbeide med
• Ikke sjenerende lukt
• Lett å montere
• Myk å arbeide med



  

Serviceveiledning 4,6
Glassullprodukter for PROFF markedet

            EcoBlanket, EcoBatt, Fasadeplate, Dyttestrimmel, Rull med papir 7,8
Tetningssystemer - membran og tape

 Homeseal membran og tape 9,10
Isolasjonsprodukter – blåseull og tilbehør

           Supafil Frame, Supafil Frame Fiberduk, Isolasjonskniv, Avstandsstykker, skjærebord 11
Steinullprodukter

           Markisolasjonsplate, Trinnlydplate, Nettingmatte 12
Generelle salgsvilkår 15

Introduksjon til Knauf Insulation  

Knauf Insulation er en del av Knauf -gruppen, en familieeid 
global byggevarevirksomhet med en årlig omsetning på over 
€5 milliarder.

Som en av verdens ledende isolasjonsprodusenter, er vi aktive i mer enn 
50 land og har over 30 produksjonsanlegg som produserer glass- og 
steinull, ekstrudert polystyren (XPS), ekspandert polystyren (EPS), ekstrudert 
polyetylen (XPE) og treullprodukter.

Knauf Insulations virksomhet i Nord-Europa holder til i St Helens, England, 
og leverer en lang rekke isolasjonsprodukter og designtjenester til Norge, 
Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia og Irland. Fra våre fabrikker 
i Storbritannia og Russland leverer vi isolasjon av høyeste kvalitet samt 
førsteklasses kundeservice.

Våre investeringer i forskning og utvikling har ført til en enestående 
portefølje av svært bærekraftige og energisparende produkter. Bruken av 
ECOSE® Technology gjør Knauf Insulation i stand til å tilby mineralull med 
førsteklasses miljøskussmål. Dessuten er vår teknologi for å komprimere 
produktene og innen blåseull ledende innen isolasjonsbransjen.

Knauf Insulation vet at Norge stiller unike krav til isolasjon. Vi tilbyr derfor 
et produktutvalg som er tilpasset lokale byggemetoder, og tilbyr også 
innovative, nye løsninger som gir komfort og energieffektivitet. Langsiktige 
og gjensidig gunstige partnerskap med våre kunder er en integrert del av 
vår filosofi.

Glassull

Steinull
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Innhold                Side

Blåseull
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Serviceveiledning
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Fremgangsmåte ved bestilling
Trinn 1  » Velg produktene du ønsker å bestille

Trinn 2  »  Alle bestillinger må mottas skriftlig og vise Knaufs produktkode , kundens bestillingsnummer og korrekte listepriser slik at 

ordrehåndteringen og leveransen kan gjøres på en effektiv måte.

Trinn 3  » Vi sender ordrebekreftelse for hver mottatt bestilling. 

Bestilling og leveransemengder
 »  Alle bestillinger er basert på leveranse fra lager.

 » Samlasting av glass- og steinullprodukter på samme trailer er mulig. 

 » Antall paller i en full last vil være avhengig av produkttype;

   Glassull (ruller og plater) for PROFF kunder 20 paller i enhver kombinasjon

                 Supafil Frame blåseull    24 paller

                 Steinullprodukter    28 & 44 paller

 »  Standardprodukter leveres på pall kalt ’SupaKube’ som kan lagres ute. Må lagres under tak vinterstid. Minste bestillingsmengde 

er oppgitt under hvert produktavsnitt i denne veiledningen.

Leveranser av tilbehør & Homeseal: Veil, skjærebord, Isolasjonskniver & Avstandsstykker
 »  Minimum ordremengde:  

    »  Hvis ordreverdien ifølge prislisten overstiger NOK 22500:- ex. MVA, faktureres det intet tillegg for  

håndtering og transport.   

   »  Hvis ordreverdien er mellom NOK 6.000:- og NOK 22499:- ex. MVA faktureres det et tillegg for  

håndtering og transport på NOK 1800:-  

    »  Hvis ordreverdien er under NOK 5.999:- ex. MVA faktureres det et tillegg for håndtering og transport  

på NOK 950:-   

  »   Når bestilles sammen med minimum tre paller med isolasjon, er håndtering og levering av tilbehør gratis, dersom leveringstid og 

adresse er den samme.

 »  Ordre for registrering samme dag må være mottatt senest 10.00.   

Leveringsalternativer
 »  Order kan være ønsket antall paller, men minimum 3 paller.  

  »   Leveranse på et fastsatt tidspunkt kan avtales mot frakttillegg NOK 900,- Den faktiske leveransen skal da skje 30 min fra det 

avtalte tidspunkt.

   »   Lossing av varene fra transportmiddelet på leveringsstedet er kjøperens ansvar og skjer på kjøperens risiko. Kjøperen skal sørge 

for at det er ressurser tilgjengelig og at varene losses umiddelbart. 

 »  30 minutter fri lossning. Deretter vil det påløpe et transporttillegg på NOK 420,- pr time inntil lossingen er avsluttet.  

  »  Ordre for registrering samme dag må være mottatt senest 10.00.  

Kundeavhenting fra lager
 »  Minimumbestilling for avhenting av glass- eller steinull er 3 enheter. Avhentingen skal foretaes med et kjøretøy som passer våre 

lasteramper og kan lastes med SupaKube pallene ved bruk av gaffeltruck. Kontakt kundeservice for ytterligere detaljer.  

De vil reservere et tidspunkt for lasting ved rampe, dette vil generelt være den påfølgende dag. Hvis kjøperen av en eller annen 

grunn ikke avhenter bestilling på utsatt tidspunkte, vil kjøperen bli fakturert med NOK 650,-. Kjøtetøy som ikke er egnet, vil bli 

avvist. Ordere må plassseres før 10.00 dagen før avhenting.

 »  Alle kundeavhentinger fra lager vil bli fakturert med NOK 250,-. 
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Levereringstid

Postkode Leveringstid

0-40, 43-49 2-3 virkedager

41-42, 50-79  opp til 4 virkedager

80-9 9 opp til 5 virkedager

Leveranse av produkter
 »   Kjøperen skal inspisere varene umiddelbart ved leveranse. Hvis kjøperen ikke varsler eller rapporterer om mangler i henhold til 

disse betingelsene, forplikter kjøperen seg til å godkjenne og betale for dem på tidspunktet eller tidspunktene som er spesifisert i 

disse vilkårene, med mindre et skriftlig reklamasjonsskrav mottas:

   »  både av selgeren og transportøren innen tre dager fra leveransen i forbindelse med skade, forsinkelse eller delvise 

tap under transport

   »  både av selgeren og transportøren innen 28 dager fra avsendelse ved utelatt leveranse. Varene som 

reklamasjonskravet gjelder må oppbevares gratis for selgerens inspeksjon.

Retur av produkter
 »  Hvis retur av produkter ønskes, vil 25% av listeprisen samt alle transportomkostninger bli belastet. Vennligst kontakt vårt ordrekontor 

for nærmere opplysninger og avtale om henting. Retur av produkt er kun mulig om produktet er i salgbar stand og pallehetten ikke 

er brutt. Henting må avtales innen to uker fra leveransen fant sted. Denne tjenesten gjelder kun standardprodukter.

Ikke-standard og kundetilpassede produkter
 » Definisjoner:

  Kundetilpassede produkter (Bespoke Products): produkter det kun er behov for i et enkelt tilfelle. 

  Ikke-standard produkter: produkter som det er behov for på kontinuerlig basis, men som ikke finnes i Produktveiledningen.

 »  Ikke-standard produkter kan produseres på forhånd og være klare for transport på bestillingstidspunktet, men megden må avtales 

på forhånd.

 »  Ta kontakt med Area Sales Manager for tilbud på produkter som ikke finnes i Produktveiledningen. Pristilbudet vil ha et unikt 

referansenummer som skal oppgis ved bestilling.

 » NB. Ikke-standard og kundetilpassede produkter vil ha høyere minimum ordremengder enn standardprodukter.

 

Kansellering av bestilling
 »  Hvis lasting av bestillinger av standardprodukter eller ikke-standard produkter (fremstilt for lager) er påbegynt, vil kansellering av 

bestilling bli fakturert med NOK 1400,-.

 » Hvis bestillingen allerede er avsendt, er kansellering ikke mulig.

 » Bestillinger av ikke-standard produkter kan ikke kanselleres uten at de fulle kostnader blir fakturert.

Leveringstid
 »  Forventet leveringstid for standardprodukter finnes i tabellen nedenfor. Et standardprodukt er et product som finnes i denne 

veiledningen uten forbehold.

 »  Ikke-standard produkter og produkter produsert for en spesifikk leveranse kan ha en lengere leveringstid. Dette kan variere 

avhengig av produkttype. Leveringstid for ikke-standard og kundetilpassede produkter er tilgjengelig på forespørsel.



6

Kjøretøy som benyttes for leveranse
 »  Vi tilbyr leveranse med ulike typer kjøretøy. Standard er en gardintrailer på 13.6m, men andre alternativer finnes som trailere 

med skyvetak. Andre typer kjøretøy kan medføre transporttillegg.

Kundeservice og salg
 » Kundeservice kan kontaktes mellom 07.30 and 16:30.   

  Telefon: 800 40 640 Faks: + 46 31 703 1990 E-post:  info.no@knaufinsulation.com  

Teknisk støtte
 »  Knauf Insulation kan gi omfattende teknisk støtte til arkitekter, handelsleddet og brukere

  Våre tekniske eksperter tilbyr omfattende råd og informasjon om produktene og bruken av disse

  Kontakt din Area Sales Manager eller ta direkte kontakt på

  Telefon:  +46 31 703 1996 

  E-post: technical.no@knaufinsulation.com

Literatur, prøver og produktinformasjon
 »  Et utvalg av litteratur og datablader er tilgjengelige for nedlasting på www.knaufinsulation.no.  

Alternativt kan literatur og prøver bestilles på E-post: info.no@knaufinsulation.com 

Kundeservicetelefon (salg) 800 40 6 40 Faks + 46 31 703 1990 Nettsted www.knaufinsulation.no 
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Glassullprodukter

Data - isolasjonsrull 

Tykkelse Lengde Bredde Varmemotstand
Varme

konduktivitet
Produkt

kode NOBB kode
Ruller 

pr pakke 
Pakker 
pr pall 

Innhold 
pr pakke 

Innhold pr 
pall 

Innhold pr 
last 

Paller 
pr last 

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

50 9900 2x570 1.35 0.037 2436512 43746080 2 24 11.29 270.9 5417 20

70 7620 2x570 1.89 0.037 2436514 43746095 2 24 8.69 208.5 4170 20

100 5840 2x570 2.70 0.037 2436516 43746106 2 24 6.66 159.8 3196 20

150 4360 2x570 4.05 0.037 2436518 43746114 2 24 4.97 119.3 2386 20

200 3510 2x570 5.40 0.037 2436520 43746125 2 24 4.00 96.0 1921 20

Alle mål er nominelle. Alternative dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel. Minimum ordremengde = 1 pall

Ruller av glassull er fleksible, veier lite og har lav densitet. Isolasjonen leveres i flere 

forskjellige tykkelser, er ikke-brennbar og har tilstrekkelig stivhet for friksjonstilpassing. 

Islasjonen er derfor egnet til både varme- og lydisolering på en rekke bruksområder.

Isolasjonsruller

Plater av glassull er fleksible, veier lite og har lav densitet. Isolasjonen leveres i flere 

forskjellige tykkelser, er ikke-brennbar og har tilstrekkelig stivhet for friksjonstilpassing. 

Isolasjonen er derfor egnet til både varme- og lydisolering på en rekke bruksområder. 

Isolasjonsplater

Glassullprodukter 

Data - isolasjonsplate 

Tykkelse Lengde Bredde Varmemotstand
Varme

konduktivitet
Produkt

kode NOBB kode
Plater 

pr pakke 
Pakker 
pr pall 

Innhold 
pr pakke

Innhold pr 
pall

Innhold pr 
last 

Paller 
pr last 

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

EcoBatt for trestendere
50* 1200 570 1.52 0.033 2442529 44687296 12 16 8.21 131.3 2627.00 20
100* 1200 570 3.03 0.033 2441447 44687315 6 16 4.10 65.7 1313.00 20
150 1200 570 4.55 0.033 2442554 44687334 4 16 2.74 43.8 876.00 20
50 1200 570 1.43 0.035 2416118 47539796 12 28 8.21 229.8 4596 20
70*   1200 570 2.0 0.035 492154 48835572 10 28 6.84 191.5 3830 20
100 1200 570 2.86 0.035 2416061 47539800 6 32 4.10 131.3 2627 20
150 1200 570 4.29 0.035 453176 47539815 4 32 2.74 87.6 1751 20
200 1200 570 5.71 0.035 453174 47539826 3 32 2.05 65.7 1312 20
50 1200 570 1.35 0.037 457069 49485758 16 24 10.94 262.66 5253 20
70 1200 570 1.85 0.037 457073 49486863 12 32 8.21 262.66 5253 20
100 1200 570 2.70 0.037 457097 49486882 8 32 5.47 175.10 3502 20
150 1200 570 4.05 0.037 457131 49486954 5 32 3.42 109.44 2189 20
200 1200 570 5.40 0.037 457149 49486965 4 32 2.74 87.55 1751 20
250* 1200 570 6.75 0.037 2412685 42151480 4 16 2.74 43.8 876 20

EcoBatt for stålstendere / 1200mm gips og I bjelker
50* 1200 610 1.43 0.035 496274 48999493 14 24 10.25 246.0 4920 20
70 1200 610 2.00 0.035 496352 48999504 10 28 7.32 205.0 4100 20
100 1200 610 2.70 0.035 496377 48999512 6 32 4.39 140.5 2810 20
150 1200 610 4.29 0.035 492475 48835583 4 36 2.92 105.4 2108 20
200 1200 610 5.71 0.035 492518 48835598 3 36 2.20 79.1 1582 20

Alle mål er nominelle. Alternative dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel.  *Minimum ordremengde = 20 pall og andre leveringsbetingelser

Minimum ordremengde = 1 pall

Kundeservicetelefon (salg) 800 40 6 40 Faks + 46 31 703 1990 Nettsted www.knaufinsulation.no 
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Glassullprodukter 

Dyttestrimmel
Dyttestrimmel benyttes til tetting av åpninger for eksempel ved montering av dør- og 

vinduskarmer og dermed forbedre konstruksjonens varmeytelse

Data - Dyttestrimmel

Tykkelse Lengde Bredde Varmemot-
stand

Varme
konduktivitet

Produkt
kode

NOBB kode Ruller
pr pakke

Pakker
pr pall

Ruller
pr pall

Lengdemeter
pr rull

Lengdemeter
pr pakke

Lengdemeter
pr pall

Paller
pr last

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m) (m) (m)

25 20000 60 0.68 0.037 425839 47149412 20 18 360 20 400 7200 20

25 20000 100 0.68 0.037 425840 47149423 12 18 216 20 240 4320 20

Alle mål er nominelle. Alternative dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel. 
Minimum ordremengde = 1 pall

Kundeservicetelefon (salg) 800 40 6 40 Faks + 46 31 703 1990 Nettsted www.knaufinsulation.no 

Rull med papir

Data - Rull med papir

Tykkelse Lengde Bredde Varmemotstand Varme
konduktivitet

Produkt
kode

NOBB
kode

Ruller
pr pakke

Pakker
pr pall

Innhold
pr pakke

Innhold
pr pall

Innhold
pr last

Paller
pr last

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

100 7400 2x570 2.70 0.037 271884 45612821 1 24 8.44 202.5 4049 20

Alle mål er nominelle.

Rull med papir er fleksibel, veier lite og består av ubrennbar glassull med høy rivestyrke som er belagt med 

papir på den ene siden. Produktet brukes som øverste lag på kalde loft for å redusere mulighetene for 

konveksjon og for å hindre at kald luft utlufter isolasjonen. Papiret hindrer dessuten smuss og støv i å trenge 

ned i isolasjonen.

8

Fasadeplate
Knauf Insulations Fasadeplate 032 har en unik størrelse, og er enkel å håndtere og montere. Når fasadeplaten  

monteres, skal avstandsstykker brukes bak utlekting for utvendig kledning (4 stk./m2).

Data - Dyttestrimmel

Tykkelse Lengde Bredde Varmemot-
stand

Varme
konduktivitet

Produkt
kode

NOBB 
kode

Plater 
pr pall

Innhold 
pr pall

Innhold  
pr last 

Paller
pr last

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m2) (m2)

30 1800 1200 0.93 0.032 474586 48723712 40 86.4 2419 28

45 1800 1200 1.40 0.032 474784 48723723 26 56.2 1574 28

70 1800 1200 2.18 0.032 474788 48723738 17 36.7 1028 28

Alle mål er nominelle. Alternative dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel. Minimum ordremengde = 1 enhet. 1 enhet = 2 paller av samme. Ved bestilling oppgis antall enheter. Fasadeplater har en lengere leveringstid og ekstra frakttillegg.
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Homeseal Products

Homeseal LDS Flexplus
Forsterket, laminert vanndamphemmende klimamembran, laget av polyester med polyamid topplag-

kombinasjon. Variabel Sd-verdi mellom 0,2 og 20 m. En smartmembran som brukes for skråtak- og 

ytterveggpåføring fra innsiden. 

Data - Homeseal LDS Flexplus

Lengde Bredde Sd verdi Vekt Produkt
kode

NOBB 
kode

Ruller pr pall Innhold 
pr rull

Innhold  
pr last 

(mm) (mm) (m) (g/m2) (m2) (m2)

40000 1500 0.2-20 75 432477 50545021 42 60 2520

   Minimum ordremengde = 1 pall

Homeseal LDS 0.04
Værmembran som er ekstremt robust og lett å installere, og den er laget av spunbond polypropylenlag, 

med en Sd-verdi på 0,04 m. Meget vindtett, pustende og vanntett. For bindingsverk og skråtak.

Homeseal Vindsperre Premium
Værmembran som er ekstremt sterk, holdbar og lett å installere, og den er laget av 3-lags polypropylenlag, 

med en Sd-verdi på 0,02 m. Den er meget vindtett, pustende og vanntett. Til fasader.

Data - Homeseal LDS 0.04

Lengde Bredde Sd verdi Vekt Produkt
kode

NOBB 
kode

Ruller pr pall Innhold 
pr rull

Innhold  
pr last 

(mm) (mm) (m) (g/m2) (m2) (m2)

50000 1500 0.04 150 2426854 50546474 20 75 1500

   Minimum ordremengde = 1 pall

Data - Homeseal Vindsperre Premium

Lengde Bredde Sd value Vekt Produkt
kode

NOBB 
kode

Ruller pr pall Innhold 
pr rull

Innhold  
pr last 

(mm) (mm) (m) (g/m2) (m2) (m2)

50000 2800 0.02 100 500684 50546512 20 140 2800

   Minimum ordremengde = 1 pall

Homeseal-systemet, fra Knauf Insulation, er blant de aller beste tetningssystemer du finner.

Disse nøye utvalgte isolasjonstilbehørene er utformet for å gi den beste kompatibilitet med vårt berømte spekter 
av innovative Knauf-isolasjonsmaterialer. De utfyller hverandre fullt ut, og danner en helt profesjonell, og svært 
effektiv løsning.
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Homeseal LDS Soliplan-1
Løsemiddelfri, en ensidig tape, laget av kraftpapir. Ideell for tetting av overlappskjøter i dampkontroll lag. 

Data - Homeseal LDS Soliplan-1

Lengde Bredde Tykkelse Produkt kode NOBB kode Rolls per box

(mm) (mm) (mm)

40000 60 0.35 2358074 50546576 8

     Minimum ordremengde = 1 box

Homeseal Products

Homeseal LDS Solifit-1
Løsemiddelfri, ensidig tape, laget av polyetylen med høy tetthet. På grunn av sin elastisitet, er dette 

båndet ideelt for å tette hull rundt rør og kanalsystem som kobles til dampkontrollag, og omkringliggende 

bygningsdeler. 

Data - Homeseal LDS Soliplan-1

Lengde Bredde Tykkelse Produkt kode NOBB kode Rolls per box

(mm) (mm) (mm)

25000 60 0.37 2422904 50546625 10

     Minimum ordremengde = 1 box

4

3

5

6

6

1

2

1  Homeseal LDS 0.04
2  Homeseal Vindsperre Premium
3  Knauf Insulation Mineral Wool 
4  Homeseal LDS FlexPlus
5  Homeseal LDS Soliplan-1
6  Homeseal LDS Solifit-1
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Knauf Insulation Supafil Frame Ytelse

Helningsvinkel Minimum 
densitet
(Kg/m3)

Varme 
konduktivitet
l (W/mK)

Varmemotstand for  
200mm isolasjon

(m2K/W)

Materialforbruk 
i kg pr 10m2  for 
200mm isolasjon

Løst utblåst på bjelkelag, loft o.l.

0 - 15
o

12.5 0.042 4.76 25.0

Innblåst i lukket hulrom

0 - 25
o

19 0.038 5.25 38.0

0 - 90
o
 (Opt1) 23 0.036 5.55 46.0

0 - 90
o
  (Opt 2) 26 0.034 5.70 52.0

Tilbehør

Data - Supafil Frame

Produktkode Pakker pr pall Vekt pr pakke Paller pr last 

2436637 28  15.5 kg 24

Blow-in-Blanket® System (BIB-system) er en patentert prosess hvor løs 
glassull blåses inn bak en fiberduk. Supafil Frame blåseull brukes i dette 
systemet for isolasjon i lukkede hulrom i nye og eldre bygg. Supafil 
Frame er dessuten godkjent for bruk i åpne loftsrom.

Supafil Frame Isolasjon

Blåseullisolasjon for vegger 
FRAME

Denne fiberduken stiftes eller limes til reisverket for å skape et hulrom og 

Supafil Frame blåses deretter inn i dette hulrommet.

Supafil Frame Veil

Data - Supafil Frame Veil

Produktkode m2 pr ruller

2410499 2.8m x 183m = 512.40m2

Alle mål er nominelle. Minimum ordremengde = 5 ruller

Når fasadeplaten monteres, skal avstandsstykker brukes bak utlekting for utvendig kledning  

(4 stk./m2) for å unngå at fasadeplaten deformeres i forbindelse med montering av kledningen. 

Data – isolasjonskniver

Lengde Bredde Højde Vekt Stycke Produkt kode NOBB kode

(mm) (mm) (mm) kgs per box

522 145 53 2.8 10 454779 47932341

 

Avstandsstykker til fasadeplate

Produkt Tykkelse Stycke Produkt kode NOBB kode

(mm) per eske

Avstandsstykker 30 250 495947 49083905

Avstandsstykker 45 250 495949 49083913

Avstandsstykker 70 250 495950 49083924

Plastbrikker 60 1000 495951 49504802

Minimum ordremengde = 1 eske.

Minimum ordremengde = 1 eske.

Isolasjonskniver

Avstandsstykker og plastbrikker fasadeplate

Skjærebord EgoCut

Lengde Bredde Højde Vekt Produkt kode NOBB kode

(mm) (mm) (mm) (kg)

1300 620 640-800 14 491875 49605920

Skjærebord
Sammenleggbart bord med trinnløs styreskinne og gradskinne for skråskjæring. Leveres med spesialkniv.
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Data – Trinnlydplate Plus

Tykkelse Lengde Bredde Varme
konduktivitet

Trykk-
styrke

Produkt kode NOBB kode Plater
pr pakke

Pakker
pr pall

Innhold
pr pakke

Innhold
pr pall

Innhold 
pr last 

Paller 
pr last 

(mm) (mm) (mm) (W/mK) (kPa) (m2) (m2) (m2)

20 1200 600 0.039 40 450119 47463182 9 14 6.48 90.72 3991.7 44

Alle mål er nominelle. Alternative dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel. Minimum ordremengde = 1 enhet. 1 enhet = 2 paller av samme. Ved bestilling oppgis antall enheter.

Trinnlydplate Plus
En stiv, brannsikker plate fremstilt av steinull belagt med en glassfiberduk på den ene siden som hindrer oppriving av isolasjonen ved utlegging av 

trykkfordelene plater. Spesielt beregnet for bruk under flytende sparkelmasse og for trinnlydsisolasjon i etasjeskillere med bjelkelag.  

Spesiallagede produkter og tjenester 

Mineralull ruller og plater
Knauf Insulation kan levere mineralull i en lang rekke alternative mål og varmeytelser, såfremt minimumsmengden bestilles. I tillegg 
er et stort utvalg av produkter tilgjengelige fra Knauf Insulation Storbritannia og Russland, som kan leveres i enkle paller som del av 
bestillingen din. 
www.knaufinsulation.co.uk

     Data - Nettingmatte 

Tykkelse Lengde Bredde Produkt 
kode

NOBB 
kode

Plater
pr pakke

Pakker
pr pall

Innhold
pr pakke

Innhold
pr pall

Innhold 
pr last 

Paller 
pr last 

(mm) (mm) (mm) (m2) (m2) (m2)

30 6000 500 2444072 48455377 1 45 3.00 135.00 2970 22

50 4000 500 248002 48455381 1 45 2.00 90.00 1980 22

Alle mål er nominelle. Minimum ordremengde er en enhet som består 2 paller pr produktvariant. 

Nettingmatte
Isolasjonsrull av steinull med galvanisert netting på den ene siden som gjør produktet fast, men likevel fleksibelt. Tåler temperaturer opp 

til 640 – 680 ºC.

Data - Markisolasjonsplate

Tykkelse Lengde Bredde Varmemotstand Varme
konduktivitet

Produkt kode NOBB kode Plater
pr pakke

Pakker
pr pall

Innhold
pr pakke

Innhold
pr pall

Innhold 
pr last 

Paller 
pr last 

(mm) (mm) (mm) (m2K/W) (W/mK) (m2) (m2) (m2)

50 1200 600 1.4 0.035 463466 48379834 4 12 2.88 34.56 1520.6 44

70 1200 600 2.1 0.035 463467 48379845 3 10 2.16 21.6 950.4 44

100 1200 600 2.85 0.035 463468 48379853 2 12 1.44 17.28 760.3 44

Alle mål er nominelle. Minimum ordremengde = 1 enhet. 1 enhet = 2 paller av samme produkt. Ved bestilling oppgis antall enheter. 

Markisolasjonsplate
En plate av steinull for isolering av gulv direkte på grunn, utvendig på kjellervegg etc. Produktet er CE merket.
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KNAUF INSULATION AS – GENERELLE SALGSVILKÅR

1. Tolkning

 I disse vilkårene er 

  “Selgeren” Knauf Insulation AS (firmanummer 992879017), 
Gårdatorget 1, 412 50 Göteborg, Sverige.

  “Kjøperen” er personen hvis skriftlige bestilling av varer 
godkjennes av selgeren.

  “Kontrakten” er supply agreement for salg og kjøp av varene, 
eventuelt rammeavtale/innkjøpsavtale dersom en slik er inngått. 

  “Varer” betyr alle varer som i følge kontrakten skal leveres til 
kjøperen av selgeren (inkludert enhver del eller deler av dem).

  “Produktveiledning” betyr produktveiledning som selgeren utsteder 
fra tid til annen.

  “Skriftlig” og andre lignende formuleringer omfatter 
telefaksoverføring og lignende kommunikasjonsmidler, inkludert 
elektronisk post.

2. Forutsetninger for salget
2.1  Kontrakter og bestillinger aksepteres kun i henhold til selgerens 

generelle salgsvilkår (“vilkårene”) som beskrevet her, og selgerens 
spesielle salgsvilkår (hvis aktuelt), og kjøperen skal være bundet av 
disse vilkårene. Ingen modifikasjoner, variasjoner eller endringer 
av disse vilkårene eller detaljene i selgerens godkjennelse 
skal være bindende for selgeren med mindre dette uttrykkelig 
aksepteres av selgeren i skriftlig form. Med mindre noe annet er 
avtalt, skal ethvert forbehold vedrørende vilkårene, eller enhver  
betingelse eller vilkår i kjøperens egne bestillingsskjemaer eller 
annen kommunikasjon fra kjøperen, ikke være relevant mellom 
partene.

2.2  Ethvert råd eller enhver anbefaling gitt av selgeren eller dennes 
ansatte eller representanter til kjøperen eller dennes ansatte eller 
representanter når det gjelder oppbevaring, installasjon eller bruk 
av varene som ikke er skriftlig bekreftet av selgeren, vil kjøperen 
følge eller rette seg etter på egen risiko, og selgeren kan dermed 
ikke holdes ansvarlig for slike råd eller anbefalinger som ikke er 
skriftlig bekreftet.

2.3  Enhver typografisk feil, trykkfeil, eller andre feil eller utelatelser 
i ethvert salgsmateriell, tilbud, prisliste, godkjenning av tilbud, 
faktura eller andre dokumenter eller informasjon som gis av 
selgeren, kan korrigeres av selgeren uten at denne stilles til ansvar. 
Det korrigerte dokument skal gjelde i tråd med korreksjonen. 

3. Bestillinger og spesifikasjoner
3.1  Kvantitet, kvalitet og beskrivelse av varene og eventuelle 

spesifikasjoner for disse skal være som beskrevet i selgerens 
salgsmateriell.

3.2  Selgeren forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene 
for varene for å overholde alle gjeldende lovbestemte krav, 
herunder krav som følger av EØS-forpliktelser eller, når varene skal 
leveres med selgerens spesifikasjoner, gjøre slike endringer som ikke 
vesentlig påvirker varenes kvalitet eller ytelse.

3.3  Ingen bestilling som har blitt godkjent av selgeren, kan kanselleres 
av kjøperen unntatt med skriftlig samtykke fra selgeren og på den 
betingelse at kjøperen skal kompensere selgeren fullt ut for alt tap 
(inkludert tapt profitt), alle kostnader (inkludert kostnaden av all 
arbeidskraft og benyttede materialer) og alle skader, avgifter og 
utgifter som selgeren rammes av som følge av kanselleringen.

3.4  Kjøperen bekrefter at han bruker sin egen ferdighet og 
dømmekraft for å fastsette egnetheten av de bestilte varene til 
ethvert spesifikt formål. Selgeren garanterer ikke egnetheten av 
varene sine for noe spesifikt formål. Med mindre selgeren har 
samtykket skriftlig til noe annet, har kjøperen eneansvaret for å 
påse at varene egner seg for hans formål.

3.5  Alle varer som leveres av selgeren, er i samsvar med beskrivelsene 
som er oppgitt i det utgitte salgsmateriell, og er underlagt eventuelle 
feilmarginer som angitt i dette materiellet. Hvis varene bestilles i 
henhold til merkenavn, forbeholder selgeren seg retten til å bytte 
dem ut med lignende varer som oppfyller samme standarder.

3.6  Enhver pris er gitt på den bakgrunn at ingen kontrakt anses 
inngått før Selger avgir en bekreftelse på bestilling til Kjøper. 

4. Priser
  Tilbudte priser gjelder den angitte mengde, og vil ikke 

nødvendigvis gjelde tilsvarende ved større eller mindre mengde. 
Om ikke annet er angitt er alle tilbudte priser leveransepriser. MVA 
som ikke inngår i pristilbud eller på faktura vil bli lagt til i henhold 
til gjeldende satser.   

5. Prisvariasjoner 
  Selgeren forbeholder seg retten til å endre de angitte prisene for 

samtlige eller deler av varene når som helst uten varsel dersom 
prisendringer oppstår for selgeren etter godkjennelse av kjøperens 
bestilling. Bestillinger godkjennes med gjeldende priser på tiden 
for godkjenning, og i forståelse av at de kan faktureres med priser 
som er gjeldende på avsendingsdatoen, uavhengig av tidligere 
angitte priser. Den angitte prisen kan også justeres dersom 
kjøperen foretar endringer i spesifikasjonen eller mengden av 
varer eller leveringskravene.

6. Betaling
6.1  Med mindre noe annet er angitt, skal varene, eller hvert parti av 

varene dersom de skal leveres i flere partier, betales innen 30 
dager fra slutten av måneden da selgerens faktura har blitt utstedt. 

6.2 Ingen betaling anses foretatt før den er mottatt av selgeren. 

6.3  Dersom betalingen ikke gjøres innen fristen, har selgeren rett til 
å innstille leveransene til betalingen er gjort, eller å kansellere 
kontrakten skriftlig, eller å betrakte kontrakten som misligholdt 
av kjøperen uten begrensninger i selgerens rettigheter knyttet til 
erstatning ved kontraktbrudd. 

6.4  Hvis betalingen er forsinket, har selgeren rett til å avkreve 
forsinkelsesrenter på det utestående beløpet fra forfall og til 
betaling skjer. Forsinkelsesrentesatsen som skal benyttes er den til 
enhver tid gjeldende satsen for innskuddsrente i selgerens bank 
tillagt 8 prosentpoeng (dvs at dersom renten i selgerens bank er 4 
prosent er forsinkelsesrentesatsen som skal benyttes 12 prosent). 

7. Emballasje
  Med mindre noe annet er avtalt, skal varene leveres i selgerens  

eller produsentens standard emballasje. Spesielle 
emballeringsspesifikasjoner i henhold til kjøperens krav må fremvises 
til selgeren for vurdering og godkjenning. Selgeren skal ta 
betalt for dette og kostnaden vil bli angitt som en egen post på 
fakturaen.

8. Levering
8.1  Selgeren vil gjøre sitt ytterste for å levere på leveringsdatoen, men 

selgeren kan ikke bli erstatningsansvarlig for forsinkelser uansett 
hvordan de ble forårsaket, eller for konsekvensene av enhver 
forsinkelse. Leveringstid skal ikke være det vesentlige i kontrakten, 
med mindre dette er skriftlig avtalt på forhånd med selgeren.

8.2  Levering av varene skal gjøres ved at kjøperen henter varene ved 
selgerens lokaler på et hvilket som helst tidspunkt etter at selgeren 
har varslet kjøperen om at varene er klare for avhenting eller, hvis 
selgeren har godtatt et annet sted for leveringen, ved at selgeren 
leverer varene på dette stedet.

8.3  Hvis kjøperen av en eller annen grunn ikke snarest mottar levering 
av noen av varene når han har blitt varslet om at de er klare for 
levering, eller hvis selgeren ikke er i stand til å levere varene i tide 
på grunn av en hvilken som helst feil, handling eller utelatelse fra 
kjøperens side, skal varene bli betraktet som levert, og selgeren 
kan lagre varene frem til levering, hvorpå kjøperen skal være 
ansvarlig for alle kostnader og utgifter knyttet til dette (inkludert 
men ikke begrenset til lagring og forsikring).

8.4  Selgeren forbeholder seg retten til å levere i partier. Hvert parti 
skal da utgjøre en separat kontrakt uten sammenheng med 
etterfølgende leveranser, og skal faktureres i henhold til dette. 
Ingen heving eller avbestilling av noen enkelt kontrakt som er 
knyttet til leveranse av et parti skal gi kjøperen rett til å avvise 
eller heve noen annen kontrakt eller leveranse av parti. Selgeren 
skal gjøre rimelige bestrebelser for å levere på den angitte 
datoen, men det blir ikke gitt noen garanti, verken uttrykkelig eller 
underforstått, som gjelder leveringsdato eller leveringshastighet.

8.5  I samsvar med de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene skal 
selgeren ikke være ansvarlig for direkte skader, indirekte skader 
eller følgeskader (alle disse begrepene omfatter, uten begrensning, 
rene økonomiske tap, tap av fortjeneste, tap av omsetning, nedsatt 
omdømme og lignende tap etc.), kostnader, omkostninger eller 
utgifter som direkte eller indirekte kan tilbakeføres til en forsinkelse 
i leveransen av varene (selv om dette skyldes forsømmelse fra 
selgerens side). En forsinkelse skal heller ikke gi kjøperen rett til å 
heve eller annullere kontrakten, unntatt hvis forsinkelsen overstiger 
180 dager.

8.6  Lossing av varene fra transportmiddelet på leveringsstedet er 
kjøperens ansvar og skjer på kjøperens risiko. Kjøperen skal sørge 
for at det er ressurser tilgjengelig og at varene losses umiddelbart. 
Hvis kjøperen ikke fullfører lossingen innen to (2) timer etter 
leveranse (eller innenfor en annen lossetid som er skriftlig avtalt 
med selgeren), har selgeren rett til å avkreve kjøperen ekstra 
betaling for ventetid iht. til selgerens standardsats som oppgis i 
selgerens tjenesteretningslinjer for hver ekstra time eller påbegynt 
time inntil varene er losset av.

9. Risiko og eiendom
9.1  Risiko for skade på eller tap av varene skal føres over til kjøperen:

9.1.1  dersom varene skal leveres på selgerens eiendom, på tidspunktet 
da selgeren varsler kjøperen om at varene er tilgjengelige for 
avhenting, eller

9.1.2  dersom varene skal leveres på annen måte enn på selgerens 
eiendom, på tidspunktet for levering, eller hvis kjøperen ikke tar 
imot leveransen av varer, på tiden da selgeren har tilbudt levering 
av varene. Avlessing av varer fra transporten på kjøperens 
eiendom skjer på kjøperens risiko.

9.2  Uavhengig av leveransen og overføring av risiko for varene eller 
noen annen bestemmelse i disse vilkårene, skal eiendomsretten 
til varene ikke overføres til kjøperen før selgeren har mottatt full 
betaling for varene.

9.3  Inntil eiendomsretten til varene overføres til kjøperen, har 
kjøperen varene i sin besittelse som selgerens betrodde eiendom 
og skal anses som å oppbevare varene på vegne av selger. 
Kjøperen skal oppbevare varene separat fra kjøperens og 
tredjeparters varer, og de skal oppbevares, beskyttes, forsikres og 
identifiseres på tilfredsstillende vis som selgerens eiendom, men 
kjøperen kan videreselge eller bruke varene i henhold til vanlig 
forretningspraksis.

9.4  Inntil eiendomsretten til varene overføres til kjøperen (såfremt 
varene fremdeles eksisterer og ikke har blitt videresolgt), kan 
selgeren når som helst kreve at kjøperen overleverer varene til 
seg, og hvis kjøperen ikke gjør dette omgående, kan selgeren gå 
inn på eiendommen til kjøperen eller enhver tredjepart der varene 
oppbevares og ta varene tilbake.

9.5  Selgeren skal ha rett til å innkassere betaling for varene, 
uavhengig av om eiendomsretten til noen av varene ikke er 
overført fra selgeren.

9.6  Kjøperen har ikke rett til å pantsette eller på noen måte bruke 
noen av varene som forblir selgerens eiendom, som kausjon for 
gjeld, men hvis kjøperen gjør dette, skal alle utestående beløp  
kjøperen skylder selgeren (uten at det begrenser selgerens andre 
rettigheter eller rettsmidler), umiddelbart betales.

9.7  Ved heving av kontrakten, uansett årsak, skal selgerens rettigheter 
i henhold til dette punkt 9 fortsatt gjelde.

10. Selgerens rett til motregning
  Dersom ikke annet fremgår av disse vilkårene, kan selgeren 

motregne enhver forpliktelse selgeren har overfor kjøperen 
under en hvilken som helst kontrakt mot enhver forfalt forpliktelse 
kjøperen har overfor selgeren uavhengig av årsaken til 
forpliktelsen. 

11. Force Majeure
11.1  Selgeren har  intet ansvar overfor kjøperen eller anses ikke å 

bryte kontrakten dersom selgerens forpliktelser utføres forsinket, 
eller ikke utføres i det hele tatt i forbindelse med varene, dersom 
forsinkelsen eller den manglende utføringen var en følge av enhver 
årsak utenfor selgerens rimelige kontroll. Uten at det begrenser det 
ovennevnte, skal det følgende anses som grunner utenfor selgerens 
rimelige kontroll (force majeure):

11.1.1 eksplosjon, oversvømmelse, storm, brann eller ulykke,

11.1.2  krig eller trusler om krig, sabotasje, opprør, sivil uro eller 
rekvirering,

11.1.3  handlinger, restriksjoner, forskrifter, vedtekter, forbud eller tiltak i 
enhver form fra enhver stats-, parlaments- eller lokal myndighet,

11.1.4 import- eller eksportforskrifter eller embargoer,

11.1.5  streik, lockout eller andre industriaksjoner eller handelstvister 
(enten det involverer selgerens eller en tredjeparts ansatte),

11.1.6  vanskeligheter med å skaffe råmaterialer, arbeidskraft, drivstoff, 
deler eller maskiner,

11.1.7 strømsvikt eller maskinsvikt.

12. Garanti og erstatningsansvar
12.1  Som eksplisitt angitt i disse vilkårene, og med unntak av der varer 

selges til en person i kraft av sin status som forbruker (innenfor 
betydningen av lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002 nr 34), 
skal alle garantier, vilkår eller andre bestemmelser som følger av 
lov eller rettslige prinsipper unntas i den utstrekning som er tillatt 
innenfor rammene av ufravikelig lovgivning og tvingende rettslige 
prinsipper. 

12.2  Selgeren garanterer at varene er uten defekter i materiale og 
håndverk i en periode på seks (6) måneder fra mottaksdatoen av 
varene. Et reklamasjonskrav fra kjøperen som er basert på enhver 

defekt knyttet til kvaliteten på eller tilstanden av varene eller at 
de ikke samsvarer med spesifikasjonene, skal (enten leveransen 
avvises av kjøperen eller ikke) gis beskjed om til selgeren innen sju 
(7) dager fra leveringsdatoen, eller hvis defekten eller mangelen 
ikke var tydelig ved rimelig inspeksjon, innen en rimelig tid 
etter oppdagelsen av defekten eller mangelen. Hvis leveransen 
ikke avvises, og kjøperen heller ikke varsler selgeren i tråd med 
bestemmelsene over, har ikke kjøperen rett til å avvise varene, 
og selgeren har ikke erstatningsansvar for slike defekter eller 
mangler, og kjøperen er forpliktet til å betale beløpet som om 
varene hadde blitt levert i overensstemmelse med kontrakten.

12.3  Dersom et reklamasjonskrav knyttet til en vare som er basert på 
defekter i kvaliteten på eller tilstanden til varene eller at de ikke 
samsvarer med spesifikasjonene, gis beskjed om til selgeren i 
samsvar med disse vilkårene, og selgeren godkjenner kravet etter 
at selgeren har foretatt undersøkelser, kan selgeren erstatte varene 
(eller den aktuelle delen) gratis, eller etter selgerens eget skjønn, 
refundere prisen på varene til kjøperen (eller en proporsjonal del 
av prisen), og selgeren skal da ikke ha noe videre ansvar overfor 
kjøperen. 

12.4  Unntatt ved dødsfall eller personskade som er forårsaket av 
selgerens uaktsomhet, eller erstatningsansvar for mangelfulle 
produkter i henhold til lov 23 des 1988 nr 104 om produktansvar 
eller annen tvingende lovgivning, skal selgeren ikke ha 
erstatningsansvar overfor kjøperen. Dette gjelder for enhver 
forsikring(med mindre den er falsk), enhver implisitt garanti, 
vilkår eller annen betingelse, eller enhver forpliktelse under 
sedvaneretten, eller under de eksplisitte betingelsene i kontrakten, 
for tap av profitt eller for ethvert indirekte, spesielt eller følgetap 
eller -skade, kostnader, utgifter eller andre krav overhodet (enten 
som følge av uaktsomhet fra selgerens side, dennes ansatte, 
representanter eller annet) som oppstår som følge av eller i 
forbindelse med levering av varene (inkludert enhver forsinkelse i 
leveransen eller at varene ikke blir levert i henhold til kontrakten 
eller overhodet), eller deres bruk eller videresalg av kjøperen. 
Selgerens samlede erstatningsansvar under eller i forbindelse med 
kontrakten skal i alle tilfeller ikke overstige prisen på varene med 
mindre det fremgår uttrykkelig av disse vilkår eller ufravikelig 
lovgivning.

13. Kjøpers manglende betalingsevne
13.1 Denne klausulen gjelder dersom 

13.1.1  kjøperen inngår en frivillig avtale med sine kreditorer, eller går 
konkurs, eller underlegges en tvungen gjeldsordning (akkord el.l.), 
eller undergår likvidasjon (unntatt ved fisjon eller omstrukturering), 
eller 

13.1.2  en panthaver eller andre kreditorer iverksetter tvangsinndrivelse/
tvangsrealisasjon eller tar besittelse i noen av kjøperens eiendeler, 
eller 

13.1.3  kjøperen legger ned eller truer med å legge ned forretningen, 
eller 

13.1.4  selgeren med rimelig grunn frykter at noen av de ovennevnte 
scenarioene kan forekomme i tilknytning til kjøperen og varsler 
kjøperen om dette. 

13.2  Hvis et eller flere vilkår i denne klausul 13 anses oppfylt har selgeren 
rett, uten at det begrenser enhver annen rettighet eller rettsmiddel 
som er tilgjengelig for selgeren, til å kansellere kontrakten eller 
innstille eventuelle fremtidige leveranser under kontrakten uten 
ansvar overfor kjøperen, og hvis varene har blitt levert, men ikke 
betalt for, forfaller beløpet umiddelbart til betaling uten hensyn til 
tidligere avtaler eller ordninger som tilsier noe annet.

14.  Erstatningskrav for utelatt leveranse / leveranse med mangler / 
varer som blir skadet under transport

14.1  Kjøperen skal inspisere varene umiddelbart ved leveranse. Hvis 
kjøperen ikke varsler eller rapporterer om mangler i henhold til 
disse betingelsene, forplikter kjøperen seg til å godkjenne og 
betale for dem på tidspunktet eller tidspunktene som er spesifisert i 
disse vilkårene, med mindre et skriftlig reklamasjonsskrav mottas: 

14.1.1  både av selgeren og transportøren innen tre dager fra leveransen 
i forbindelse med skade, forsinkelse eller delvise tap under 
transport;

14.1.2  både av selgeren og transportøren innen 28 dager fra avsendelse 
ved utelatt leveranse. Varene som reklamasjonskravet gjelder må 
oppbevares gratis for selgerens inspeksjon.

15. Generelt
15.1  Selgerens rettigheter skal ikke påvirkes eller begrenses av noen 

ettergivenhet eller henstand som blir innrømmet kjøperen. Intet 
rettighetsavkall fra selgeren ved brudd på en bestemmelse skal 
føre til rettighetsavkall ved senere brudd på den samme eller 
andre bestemmelser.

15.2  Selgeren er del av et konsern, og selgeren kan i henhold til dette 
oppfylle alle sine forpliktelser eller utøve alle sine rettigheter i 
henhold til kontrakten alene eller gjennom ethvert av de andre 
konsernselskapene, forutsatt at enhver handling eller utelatelse fra 
et hvilket som helst annet konsernselskap skal bli betraktet som en 
handling eller utelatelse fra selgeren.

15.3  Selgeren skal til enhver tid ha rett til å overdra kontrakten eller 
deler av den til ethvert individ, firma eller selskap. Kjøperen 
kan overdra kontrakten eller deler av den, kun hvis han har fått 
skriftlig forhåndssamtykke fra selgeren til en slik overdragelse.

15.4  Kontrakten skal være styrt av norsk lovgivning, og kjøperen 
samtykker i å underlegge seg de norske domstolenes stedlige 
domsmyndighet (verneting), jf. lov 17. juni 2005 nr 90 om 
mekling og rettergang i sivile tvister. Kjøpslovens bestemmelser 
kommer ikke til anvendelse.

15.5  Hvis en domstol eller annen kompetent autoritet finner at noen av 
bestemmelsene i kontrakten er helt eller delvis ugyldige eller ikke 
kan håndheves, vil andre bestemmelser i kontrakten eller resten av 
den aktuelle bestemmelsen ikke bli påvirket av dette.

15.6  En nødvendig eller tillatt meddelelse som blir gitt fra en av partene 
i en kontrakt til den andre, skal være skriftlig og adressert til den 
andre parten ved dennes registrerte forretningskontor eller stedet 
for selskapets hovedaktiviteter, eller en annen adresse som til 
ethvert relevant tidspunkt i henhold til denne bestemmelsen, er blitt 
meddelt til den parten som gir meddelelsen.
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