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Produkt blad – BP101415                                                                                                
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. 

           

Aluminiumet inneholder følgende: 
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Elementene blir produsert i 5,8 meters lengder og blir kappet i standard lengdene 1,9 og 2,9 meter. 

BP101415 (40x35mm) – Med sklihemmende 30 mm ilegg på inntrinn.

 

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

Om ønskelig kan overflaten elokseres med et tynt beskyttende lag. Som standard og som lager føres 

den kun i natur alu. 

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 mm PVC fritt kompositt ilegg 
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Ilegg: 30 mm x 18,3 meter pr rull  (inkludert)                                                                                                                                                              

Ilegge på inntrinnet kan leveres i svart, gul og mørk blått for øyeblikket. Som basis brukes et 2 mm 

tykt PVC fritt kompositt ilegg fra en ledende tape leverandør i Europa. Elementet er gjennomfarget, 

dokumentert sklihemmende og meget robust. Ilegge er påført akryl lim. Det må legges ned i 

aluminiums profil på monteringsstedet.  Elementet er levert med akryl lim. I Norge må trappeneser 

dokumenteres til minimum R10 eller høyere sklihemmende egenskap etter TEK 17/NS. 

Andre ilegg kan legges i så lenge de er 2 mm tykke. Ta kontakt for andre farger eller mer detaljert 

informasjon om hvilke ilegg som er tilgjengelig. I prinsippet kan de aller fleste 2 mm gulvbelegg/tape 

brukes. Om dette er ønskelig vær ute i god tid fordi en må påregne lengre leveringstid i slike tilfeller. 

Vi anbefaler kun bruk av ilegg med dokumenterte egenskaper. 

NB! Ønsker en skjøtefritt ilegg til trappenesen tilkommer dette. 

Farger og lysrefleksjonsverdi målt på prøver:  

• Svart (NCS S7502-B) – LRV = 0 (Målt 10) 

• Gul  - LRV = 45 

• Blå (NSC S 3060-R80B) – LRV = 12 (ikke std sortiment) 

 

 

 

Sklihemmende egenskap på tapen:  

Tilsvarer R11 etter DIN51130 (etter tabell) eller 102 TRL (tør) og 47 TRL (våt) Pendulum 

Det er sklihemmende mønster på aluminiumet i forkant og bakkant på inntrinn for økt sikkerhet. 

Riflete for økt friksjon og sikkerhet.  

 

 

 

 

 

 

Elementet kan leveres med ferdig kuttet bygg tape på 1,2 – 1,5 mm tykkelse om underlaget gir 

mulighet for det. Spør oss! 

 


