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                                                                   BP1011551 - 53 - 56 - 57 - 59 - 62 

Ledelinje i 

Metakrylat 

harpiks m/lim  

 

Taktile ledelinjer laget av metakrylat harpiks for utendørs bruk med 

asfaltlignende lim (butylgummi lim). Flat topp. 

Brukes kun sammen med en Aktivator - UU19191/2.  

Beskrivelse: Ledelinje med 

sklihemmende mønster med lim 

 

17 og 22 x 100 cm: 

 

 
 

30 x 30 cm: 

 

 

Ledelinje til bruk i oppmerksomhetsfelt i bunn av trapper, foran 

heiser og som ledelinje. Feltene har flere parallelle heltrukkene linjer 

(3, 4 eller 8) er med flat og avrundet topp og er lett å føre en 

blindestokk i.  

 

• Lav forurensning 

• Svært sklisikker                                                                                                           

(SRT test: 0,63/DIN R12 etter DIN51130) 

• Høy motstand mot tung trafikk 

• Utmerket UV- og værbestandighet 

• Flere farger kan skaffes. Hvit og svart på lager. 

• Høy farge stabilitet 

 

• Meget enkel og rask å installere (kost besparende) 

• Ingen tørketid på overflate  

• Kan belastes raskt med enkel gangtrafikk 

• Allsidig innfesting (asfalt, betong, granitt ...)  

• Ikke behov for utstyr ved montering 

• Luktfri 

• Meget lite avfall 

 

Tekniske spesifikasjoner: Materiale: Methakrylat harpiks  

Lim: Asfalt lignende lim / butylgummi lim.                                                      

Inneholder: Klorobutylelastomer, styrenbutadiengummi, tetningsmasse, 

harpiks, polyiso butylen, antioksidant, løsningsmiddel 

Bruk: Utendørs 
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Mål BP1011551/53/56/57 :100 x 17 cm (3 linjer) og 100 x 22 cm (4 

linjer) plate. 8 mm total høyde på platen derav taktil linje 5 mm.                                        

Mål BP1011559/62: 30 x 30 cm 8 mm derav 4 mm taktilt. 

 

 

 

 

                                                    30 x 30 cm 

Lagring  

Standard farger: Hvit og svart lagerføres 

Svart = LRV 6 

Hvit = LRV 80 

RAL 1023 (gul) 

RAL 1015 (krem) 

RAL 7040 (grå) 

(Andre farger min 40 stk)  

Ytelsestester*: 

Anti-skli NF P98-220-1: SRT føre i våt tilstand = 0,63                                            

Tilsvarer R12 etter DIN 51130 standarden. 

Folding/ Fleksibilitet NFT 30-078: Ingen forringelse av produktet uansett 

temperatur på stripen (23 °C eller 6 °C) - Diameter: maks. 38 mm - min. 

3,2 mm. 

Trykkbelegg NFT 30-019: Ingen nedbrytning av produktet opp til 

maksimal kapasitet på måleinstrumentet " 12 mm 

Dårlig vær EN ISO 11507: Utmerket UV- og værbestandighet 250-timers 
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syklus i UVB + vann 

Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 36 gjennomsnittlig måling ved 23°C 

Stabilitet NF P98-351: 0% forskjell verdimåling 50 °C 65% fuktighet* 

*Ytelsestester tilpasset følgende normer: NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 

30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351 

 

Installasjon: 

 

 

Bearbeidelse av underlaget: 

Se installasjonsveiledningen til elementene. (Butylgummi lim) 

 

Grunnleggende: 
 

Ren, tørr overflate, fri for ikke-klebende materiale                                                                                                                                               

(støv, skår, fett, oljer, etc.)..Løsningen anbefales brukt utendørs. 

 

Asfalt: 

Nye asfalt belegg må være minst 1 måned gamle og fri for  

svetteoljer for å kunne installeres. 

 

Betong: 

Hvis betongen er ødelagt gjør du følgende: Legg et på-støp og  

tørk i minst 3 uker. 

 

Naturstein:  

Om underlaget er svært ujevnt må en vurdere andre innfestningsmetoder.  

Løsning med to komponent lim kan spesialbestilles i større antall.   

Lagring og bruk: Forpakning: 

17 x 100 cm – Esker av 10 stk pr kartong (BP1011551 (hvit)/53 (svart)) 

22 x 100 cm – Esker av 10 stk pr kartong (BP1011556 (hvit)/57 (svart)) 

30 x 30 cm – Esker av 20 pr kartong (BP1011559 (hvit)/62 (svart) 

 

 Dette produktet kan oppbevares 12 måneder i sin originale uåpnede 

emballasje, beskyttet mot varme, frost og fuktighet (temperatur mellom 

+ 5 °C og +30 °C). 

Ikke håndter under 5 °C. 
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