
 

 
Adaptor Hjelpemidler AS          Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555                                         

Mail: hjelpemidler@adaptor.no 
 

Produktblad BP101406 og BP101407: 

Trappenese 40 x (40) x 4 mm glassfiber type.: GRP. Kan brukes i uteområder. 

Materialspesifikasjon: Glassfiber trappeneser med aluminiums spon i overflaten for å øke 

friksjonen (Type: GRP). 

Trappenesene er laget etter «Disability Discrimination Act Part 3» og tilpasset etter norske 

mål krav på 40 x 40 mm. I tillegg er de skråskjært i bakkant på inntrinn (45 grader) for å 

unngå at det blir en snublekant på inntrinnet. Elementene er tilpasset Norske krav. Standard 

lengder er 2,4 og 3 meter og leveres i gul og svart fra lager.                                                          

Andre lengder og farger på bestilling.  (1,5 – 2 - 2,4 – 3 meter).  

BP101407 er en flatkappet versjon med eller uten 45 graders kant på begge langsider til bruk 

som markering ved ramper ol. Store plater kan også leveres på bestilling om man ønsker 

belegget som sklihemmende overflate i trapper eller ramper. Standard lengder er 1,2 meter. 

Glassfiber innhold: Fiberglass, polyesterharpiks, katalysator (Peroexyester), styren, 

aluminiumoksid, pigmenter. Alle ingrediensene er kjemisk herdede og bundet sammen. 

Farger: Leveres i svart NCS8500-N (LRV 6), grå NCS 5500-N (LRV 22), gul NCS S2070-

Y10R (LRV 36), hvit (LRV 75) og beige (LRV 22). 

Brennbar. Unngå brannkilder. 

Friksjonsmåling (sklisikkerhet): TRRL Pendulum tester etter BS 7976-2:2002, Målt tørt: 92. 

Målt vått: 79.  Lavt sklipotensial fra 36 + og oppover. Etter DIN std tilsvarende R13 eller 

høyere. 

Bruk: Elementene tåler vesentlig gangtrafikk 

Montering: Trappenesene limes og skrus til overflaten med egnet lim til utendørs bruk. I 

tillegg kan de skrus ned i betongen med selvgjengende betongskruer eller treskruer på 

treflater. Vi anbefaler minimum 40 x 6 mm skruer. Normalt bør en legge 3 striper lim. 2 stk 

på inntrinn og 1 stk på opptrinn. I tillegg legges litt lim i skruehull på betong underlag. Konete 

skruer skal benyttes. Skruehullene som freses fra fabrikk har konet form. Ved feste i 

gittertrapper anbefaler vi galvaniserte bolter med konet topp. Mutter og skiver på undersiden 

tilpasset størrelse på gitter rist. Bruk Wolframkarbid blad (Bosch T141 HM eller lignende) 

ved kapping. 

På oppvarmede godt heftende overflater er det ofte ikke nødvendig å fysisk skru elementene 

til underlaget.           

 


