
Datablad BP101414, BP1417319, 21, 22, 25   

Meget god sklihemmende tape for våt og tørrsoner innendørs med fin overflate. Til montering i trapper 

og steder innendørs der det kan bli vått. Leveres i mange farger. Også for barfot bruk. Vanndrenerende 

overflate.  

Det lagerføres tape i 40 mm bredde. Hver rull er 18,3 meter lang. Kan leveres i opp i 100 meters lengder 

på enkelte typer. 

BP1417319/21/22 og BP101414: Rullene kan spesialbestilles i: 12 til 1346 mm bredde                                                           

BP1417325: Rullene kan spesialbestilles i: 19 til 1060 mm bredde (noe grovere overflate). Passer spesielt 

godt i maritime omgivelser. 

Tykkelse: 

BP1417319: 1,19 mm 

BP101414: 2 mm (meget tykk og solid). Brukes også som ilegg i trappeneser. 

BP1417321 - 22: 0,72 mm 

BP1417325: 1,2 mm 

Farger og lysrefleksjonsverdi målt på prøver:  

BP1417319/22: Svart (NCS S7502-B) – LRV =6, Grå (NCS S 7000-N) – LRV = 13, Hvit (NCS S 0502-B) – LRV = 84, Blå (NSC S 3060-R80B) – LRV = 12 (ikke std sortiment) 

BP101414: Svart (NCS S7502-B) – LRV = 6, Blå (NSC S 3060-R80B) – LRV = 12, Gul – LRV = 44  

BP1417321: Svart – LRV 3, Grønn – LRV 17, Rød – LRV 14, Hvit – 74, Gul - 44 

BP1417325: Grå – LRV = 24. (Kan også leveres i blå og svart)  

   

  

Om tapen skal monteres som markering på trappekant skal den monteres så langt ut mot kanten som 

mulig, men 2-3 mm inn på inntrinn. 

Denne tapen passer der trafikken er mellomstor og der en både er barfot og bruker sko.  

Montering:  

Vurder overflaten tapen skal monteres på. Det kan monteres på sugende og jevne overflater. Rengjør 

overflate nøye gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller lignende.  I noen tilfeller anbefaler vi å prime 

overflaten først med BP1417311. For best mulig og lengst mulig heft anbefaler vi å legge på en 

kantbeskyttelse BP1417310 langs begge sider av tapen (transparent). Dette øker levetiden på produktet 

spesielt der en ønsker å bruke den som tappemarkering. Produktet egner seg ikke for utendørs bruk 

bortsett fra BP1417325. Dog kun på områder med lite trafikk.  

Sklihemmende egenskap etter leverandørens tester: 

BP1417319/22/BP101414: Sklihemmende test til 102 TRL (tørr) og 47 TRL (våt). Tilsvarer R11 etter DIN 51130 std.. 

BP1417321: Sklihemmende testet til 106 4S (tør) og 42 4S (våt) Tilsvarer R11 etter DIN 51130 std..  

BP1417325: Sklihemmende test til 96 (tørr)TRL og 42 TRL (våt). Tilsvarer R11 etter DIN 51130 std.. 


