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    BP101421  
                              Termoplast sklihemmende trinn markering 

               Teknisk datablad og installasjon 

  
Termoplaststripe med glassperler. BP101421 er svart. 

Beskrivelse: Sklihemmende myke 
termoplast stripe for trappeløp 

 
 

 

BP101421 er en myk termoplast forhåndsformet stripe  

med antiskli glassperler. Den gjør det mulig å sikre og  

begrense risikoen for fall i trapper. 
Den er brukervennlig forholdvis rask og enkel å installere ved å  

lime/smelte den med en gassbrenner i kombinasjon med Premark 

primer. Den er mulig å gå på den en time etter at den er installert. 

 

• Enkel og rask installasjon  
• Kan tas raskt i bruk etter ca 1 time 
• Meget gode anti-skli egenskaper 
• Kan brukes på ujevne overflater 

 

Installasjon: 
 

 

Før installasjon:  

• Ren, tørr og fri for ikke-klebende materiale på overflaten.  

• Underlaget som det skal legges på må være forholdsvis  
      flat og uten skader.  

 
På asfalt: Asfalten må være valset og overflaten være ren. 

På et nytt asfalt dekke må påføringen gjøres  

når oljehinnen på asfalten er borte.  

På et gammelt og dårlig belegg kan  

en spesialprimer bestilles (UU19195/ikke lagervare),  

men på slike underlag vil en uansett få redusert levetid.  

 

På betong: Bruk gassbrenneren på full styrke for å fjerne urenheter.  

Overflaten må være fri for partikler og urenheter. 

Legg på et strøk med primer UU19193/UU19194   

(se teknisk datablad) med en rulle eller kost.  

På ny betong støp vent (minst 3 uker) slik 

at betongen er helt ferdig tørket og herdet.  

    

http://www.adaptor.no/Universell-utforming


 

Versjon: 04/2023*  

* Cancels and replaces previous sheet 
This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered 
in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user’s responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a 
more recent edition.  

            Adaptor Hjelpemidler AS – Sporveisgata 10 – 0354 Oslo – www.adaptor.no/Universell-utforming  - hjelpemidler@adaptor.no/bc@adaptor.no  - Tel : 23 21 55 55 

 

 

   På stein og brostein: Overflaten må være helt fri for partikler  

   og urenheter. Bruk primer UU19193/UU19194  (se teknisk datablad). 

 

     For alle overflater: For å sikre en god vedheft må overflaten  
     som skal behandles være:  

• Mekanisk god 
• Olje fri 
• Legges ved en temperatur på mellom + 5 °C og +35°C 
• Ved bruk av UU19193/94 må utetemperatur være minst + 10 °C 
• Legges med en luftfuktighet under <80% 

 

 

Behandling og påføring av 

elementer: 

  

BP101421 må håndteres med forsiktighet. 
Den kan kuttes med en bokskutter eller industri saks. 

 
Trinn:  

1. Etter at underlaget er klart varmer du opp påføringsområdet. 

(Unngå å smelte asfalt). 

2. Plasser BP101421 stripen på flaten du skal merke 

3. Varm opp elementet med en propan gassbrenner utstyrt 

med en trykkregulator på minst 3 bar. 

Varm opp sakte med en jevn bevegelse,10 til 30 cm  

over produktet så du sikrer en jevn oppvarming.  

Elementet må varmes opp til det flyter litt. 

4. La det kjølne mellom 5 og 15 minutter 

(avhengig av omgivelsestemperaturen). 

5. Når produktet har fått romtemperatur må du kontrollere                                                                                       

at produktet er godt festet til underlaget. 

Prøv å løft elementet med et blad eller meisel. 

      Det løsner hvis: Elementet ikke ble varmt nok eller 

      underlaget f.eks. var vått. 

6. Fjern elementet forsiktig fra underlaget og 

start på nytt fra trinn 1. 
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Tekniske spesifikasjoner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forpakninger:                                       
 

 
    Inneholder:  

• Svart harpiks sprinklet med glassperler  
      (gul kan bestilles ved behov for større antall) 
• Innhold: Alkyd basert myk og fleksibel termoplast støpt  
       med anti-skli partikler. 
• Mål (L x B): 1000 x 35 mm 
• Farge: BP101421 Svart (LRV 6) Senere: (Gul (LRV 53). 
• (Flere farger ved bestilling over 75m2) 
• Antiskli egenskaper (i henhold til EN norm EN 1790): 
      SRT/PTV > 0,65. Tilsvarer R12 i henhold til  
      DIN 51130 standarden. 

 
 

    Produkt lagring: 
                   BP101421 kan lagres i 12 mnd i ubrutt original   
                   forpakning beskyttet mot varme, frost og fuktighet.  
                   Elementene må ligge flatt.  

 
     Hygiene og sikkerhet:   

            Pappesker er resirkulerbare. Ikke utslipp i naturlige  
            omgivelser. Se sikkerhetsdatablad. 
 
 

Standard forpakning:
             Pappeske: 80 stk pr eske av 100 x 3,5 cm 
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