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Produkt blad – BP101401 / 03                                                                                                 
Trappenese av Norsk Hydro aluminium laget etter norske krav spesifikasjoner med 2 mm 

sklihemmende ilegg. 

Trappenesen er laget av EN AW-6082 aluminium fra Norsk Hydro. Det er en varmebehandlet sterkt 

aluminiums blanding for konstruksjon. Aluminiumet har meget god korrosjonsegenskap og er godt å 

behandle i kald tilstand. EN AW 6082 er sertifisert for bruk i maritime applikasjoner. Dokumentert 

sklihemmende ilegg (gulvbelegg) og mulighet for skreddersøm. 

           

Inneholder følgende: 
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Elementene blir produsert i 6 meters lengder og blir kappet i standard lengdene 1,9 og 2,9 meter. 

BP101401 (64x30,3mm) – Med sklihemmende 50 mm ilegg (30 – 40 mm kontrast + 20 – 10 mm fyll).

 

Trappenesen er utformet på en slik måte at den ikke utgjør en snublefare. 

Om ønskelig kan overflaten elokseres med et tynt beskyttende lag. 

Det er 5 basisfarger tilgjengelig: Sølv, beige, lys brun, mørk brun og svart. 

Standardfarge er sølv (børstet aluminium). Fargene kan leveres i større prosjekter mot et pristillegg.  

30 + 20 mm Forbo ilegg 

 64 mm 
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Ilegge på inntrinnet kan leveres i flere varianter. Som basis brukes Forbo Sure/Safestep gulvbelegg 

med egenskaper som holder over tid. Ilegge har et 0,6 mm slitesjikt som bl.a. gjør at elementet 

beholder den sklihemmende egenskapen i mange år. Tykkelse total på 2 mm.   Under ser en fargene 

som er tilgjengelig i små og mellomstore leveranser. I større leveranser eller mot et pristillegg kan 
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andre varianter velges. I Norge må R10 eller høyere sklihemmende egenskap brukes (TEK 17/NS).

 

Ta kontakt for andre farger eller mer detaljert informasjon om hvilke ilegg som er tilgjengelig. I 

prinsippet kan de aller fleste 2 mm gulvbelegg brukes. Om dette er ønskelig vær ute i god tid fordi en 

må påregne lengre leveringstid i slike tilfeller. Vi anbefaler bruk av Forbo Sure eller Safestep med 

meget gode sklihemmende egenskaper. 
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