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Taktile lederlinjer i aluminium og Forbo gulvbelegg!  

 

 

 

 

 

 

 

        (171992 – Carcoal) 

Ledelinje produkt konsept med mange valgmuligheter BP1011515 

• Lekker fleksibel tidsriktig design som sklir rett inn og blir en del av miljøet i bygget. 

• Laget etter anbefalinger satt av Blindeforbundet. 

• Mål: Høyde: 3,3 mm Total bredde: 35mm Ilegg bredde: 22,4 mm  

• Leveres i lengder på opptil 6 meter. Kan leveres ferdig kuttet etter mål. 

• Kan tilpasses de fleste behov og miljøer. 

• Elementer skal kunne limes, tapes og skrus/plugges.  

• Ilegg fra Forbo Flooring systems: 

o Produktet er enkelt å vaske og Ilegg går kant i kant med lederlinjeelementets 

topp slik at ikke støv og sand blir liggende på lederlinjen og ilegg. Støv og 

smuss synes ikke p.g.a. ilegget’s design. 

o Ilegg er meget kraftig, holdbart og sklihemmende for innendørs bruk.  

o 2 mm ilegg med 0,6 mm slitesikt. 

o R 9 til R12 ekstra sklihemmende (også vanndrenerende belegg). DIN 51130 

o Stort sortiment ilegg for bedre tilpasning til bygges miljø og funksjon 

o Montering av ilegg i fabrikk eller på installasjonssted 

• Lave monterings og fraktkostnader 

• Konkurransedyktige priser 

• Følger bl.a. ISO 23599 og internasjonale sklisikkerhetsnormer. 

• Rask levering på standard farger 

• 3-4 ukers levering på spesialfarger og minimumsordre/pristillegg 

• Leveres også som endestykke, lede/oppmerksomhetsfelt, vendefelt og fare element  

o BP1011517 ledelinje avslutning, BP1011519 vendefelt 30 cm, BP1011522 

vendefelt 60 cm, BP1011523 frittstående 50 cm med endestykker og tape lim   

o Frittstående ledeelement:BP1011512 - Fareknotter: BP1011418 - 422     

• BP1011517 - ledelinje avslutning/BP1011519 - 30 cm BP1011522 – 60 cm vendefelt 

• BP1011523 – Enkeltstående ledelinje element på 50 cm med 3M 5925F VHB tape 

• Kan også leveres som i trappe nese BP101411                                                 
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Forbo Sure/Safestep ilegg (2 mm): 

Standard ilegg Surestep / Sklihemmende egenskap: R10 / Farge: Charcoal (svart) LVR 5, 

Clay (begie) LRV 47 og Snow (hvit) LVR 78. De aller fleste 2 mm gulvbelegg kan brukes. 

Nedenfor finnes flere alternativer: 
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Fare elementer 
Aluminiums knotter med ilegg av 2 mm sklihemmende gulvbelegg fra Forbo 
Taktilt fare gulvelement laget av aluminium  
med 45 graders kant etter ISO23599 og avrundede hjørner.  Overflate med ilegg av Forbo Sure  
eller Safe Step gulvbelegg på 2mm og 0,6 mm slitesjikt. 
Det fargede ilegge laget av gulvbelegg fra Forbo er dokumentert  
sklihemmende og kan leveres med mange forskjellige egenskaper  
(se Forbo sine hjemmesider).   
Mål i mm, diameter x høyde = 35 x 5, 35 x 3.5  
25 x 5, 25 x 3.5. Produktet anbefales brukt innendørs.  
Gulvbelegget har en dokumentert sklihemmende egenskap på mellom  
R9 og R12 etter DIN 51130 std. I Norge må vi minimum benytte R10. 
  
 
Alle aluminiumelementer kan leveres for pigging, liming (ikke anbefalt), tape liming 
(3M VHB 5925F/anbefalt) og om ønskelig sirkulære ringer for konet skruing eller konet skruing med 
ilegg som dekker skrue. Vi anbefaler bruk av ø35 mm ved liming og tape liming. Alle elementer er 
laget på basis av den internasjonale ISO23599 std for taktile gulv elementer. Alle elementer med 
Forbo overflate er sklitestet og mellom R9- R12 etter DIN 51130 std. Kun R10 – 13 er lovlig i Norge 
etter dagens lovverk (sklisikkert i både våt og tør tilstand).  
 

 


