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     BP101420/21 termoplast anti-skli trinn markering 

             Teknisk datablad og installasjon 

  

Sklihemmende farget termoplaststripe dekket med glassperler. 
BP101420 er hvit og BP101421 er svart. 

Beskrivelse: Anti-skli myke 

termoplast stripe for trappeløp 

 
 

 

BP101420/21 er en myk termoplast forhåndsformet stripe  

med antiskli glassperler. Den gjør det mulig å sikre og  

begrense risikoen for fall i trapper. 

Den er brukervennlig forholdvis rask og enkel å installere ved å  

lime/smelte den med en gassbrenner. Den er mulig å gå på  

den en time etter at den er installert. 

 

• Enkel og rask å installere  

• Kan tas raskt i bruk etter 1 time 

• Meget gode anti-skli egenskaper 

• Kan brukes på ujevne overflater 
 

 

 

Installasjon : 

 

 

 

Før installasjon:  

• Ren, tørr og fri for ikke-klebende materiale på overflaten.  

• Profilen som det skal legges på må være forholdsvis flat.  

 

På asfalt: På et nytt asfalt dekke må påføringen gjøres  

minst 1 måned etter at asfalten er lagt. Olje hinnen på asfalten 

må være borte. På et meget gammelt og dårlig belegg kan  

en spesialprimer bestilles. I tilfelle kontakt oss. På slike underlag  

anbefaler vi å bytte asfalten. Uansett vil det medføre kortere levetid. 

På god asfalt kvalitet må overflaten være helt ren uten partikler,  

men normalt trenger en ikke bruke primer. 

 

På betong: Bruk gassbrenneren på full styrke for å fjerne urenheter.  

Overflaten må være helt fri for partikler og urenheter. 

Legg på et strøk med primer UU19190  (se teknisk datablad) med en rulle. 

På ny betong støp vent minst 3 uker slik at betongen er ferdig                                                                                            

herdet og helt tør. Gjør som ellers beskrevet over. 
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   På stein og brostein: Overflaten må være helt fri for partikler  

   og urenheter. Bruk primer UU19190 (se teknisk datablad) 

 

     For å sikre en god vedheft må overflaten som skal behandles 

     være:  

• Mekanisk god 

• Olje fri 

• Legges ved en temperatur på mellom + 5 °C og +35°C 

• Legges med en luftfuktighet under <80% 

 

 

Behandling og påføring av 

elementer : 

  

BP101420/21 må håndteres med forsiktighet. 

Den kan kuttes med en bokskutter eller industri saks. 

 

Trinn:  

1. Etter at underlaget er klart varmer du opp påføringsområdet. 

Unngå å smelte asfalten. 

2. Plasser BP101420/21 stripen på flaten du skal merke 

3. Varm opp elementet med en propan gassbrenner utstyrt 

med en trykkregulator på minst 3 bar. 

(Se vårt tekniske datablad). Varm opp sakte med en 

jevn bevegelse, 10 til 30 cm over produktet så du sikrer 

en jevn oppvarming. Elementet må varmes opp til det 

flyter litt. 

4. La det kjølne mellom 5 og 15 minutter 

(avhengig av omgivelsestemperaturen). 

5. Når produktet har fått romtemperatur må du kontrollere a                                                                                      

at produktet er godt festet til underlaget 

Prøv å løft elementet med et blad eller meisel. 

6. Det løsner hvis: 

• Elementet ikke ble varmt nok. 

• Underlaget var vått: 

7. Fjern elementet forsiktig fra underlaget og 

start på nytt fra trinn 1. 
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Tekniske spesifikasjoner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forpakninger:                                       
 

 

    Inneholder:  

• Petroleumharpiks og naturlig harpiks sprinklet med  
glassperler  

• Farger: Svart (BP101421) og hvit (BP101420)                                                                                              

(gul kan bestilles ved behov for større antall) 

• Dimensjon: 100 x 4 cm 

 

 
    Produkt lagring: 

                   BP101420/21 kan lagres i 12 mnd i ubrutt original   

                   forpakning beskyttet mot varme, frost og fuktighet.  

                   Elementene må ligge flatt.  

 

     Hygiene og sikkerhet:   

            Pappesker er resirkulerbare. Ikke utslipp i naturlige  
            omgivelser.Se sikkerhetsdatabladet vårt. 
 
 

Standard forpakning:

             Pappeske: 20 stk pr eske av 100 x 4 cm 
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