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Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
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Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 
 

PROSJEKT:…………………………………………………………………………..  

Entreprise: Entreprenør/leverandør                                                      

navn, adresse, tlf, e-post, kontaktperson) 

  

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………. 

Underleverandør:  

Leveranse: Underleverandør                                                                         

(navn, adresse, tlf, e-post, kontaktperson) 

Leverandør:  

Adaptor Hjelpemidler AS 

 

Garanti/reklamasjon: 

 

 

Installatør: 

Sporveisgata 10 

0352 Oslo, bc@adaptor.no, 23215555 

 

Adaptor bestillings nr./lev dato:…….…………………. 
(for gyldig garanti/reklamasjon på produkt) 

 

…………………………………………………………. 

 

 

Beskrivelse av leveranse sted adresse ol: 

 

Prosjekt: …………………………………………………………………………………... 

 

Beskrivelse av installasjon: 

Produkt levert:  

Type nr.: ………………………………………………………………………………..…  

Dimensjoner (l x b x d/t): ………………………………………………………………… 

Produkt overflate type og eventuell behandling: ……………………………………..... 

Krav etter TEK 17/NS referert til i FDV er fulgt: …….……………………………… 

Eventuelle avvik: (begrunn/dokumenter tiltak): 

……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Installasjons metode: 

…………………………………………………………………………….………………. 

Annen relevant informasjon: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

mailto:bc@adaptor.no
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Materialspesifikasjon: BP1417306 

Meget kraftig 2 mm tykk anti skli tape. Leveres kun i svart.  

Tekniske vedlegg fra leverandør: 

Farger og lysrefleksjonsverdi målt på prøver:  

• Svart (NCS S8500-N) – LRV = 6 

 

Montering: Vurder overflaten BP1417306 skal monteres på. Det kan monteres på sugende 

og jevne overflater. Rengjør overflate nøye gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller 

lignende.  I noen tilfeller anbefaler vi å prime overflaten først. Vi anbefaler primer 

BP1417311 for økt heft mot produktet. For best mulig og lengst mulig heft anbefaler vi å 

legge på en kantbeskyttelse BP1417310 langs begge sider av tapen (transparent). Dette øker 

levetiden på produktet. Produktet egner seg ikke for utendørs bruk.   

 

Om tapelimes skal monteres som markering av trappekant skal den monteres så langt ut 

mot kanten som mulig, men 2-3 mm inn på inntrinn. Se under i grått felt for mer 

informasjon.  

Driftsinstruks: Elementene tåler en del gangtrafikk, men slitasje vil forekomme over tid 

avhengig av hvor nært inngangen produktet befinner seg, trafikktetthet etc. En skal unngå å 

dra tunge og skarpe gjenstander uten gummihjul over elementene slik som jekketraller med 

harde hjul mf. Trafikk med slikt på egent ansvar.  

Rengjøring regelmessig men kun ved behov. (Se rengjøring under.) 

Om produktet over tid noen steder løsner fra overflaten kan kant fikser BP1417310 

benyttes. Der en eventuell skade skyldes slitasje anbefaler vi å bytte hele linjen. 

Rengjøring: 

BP1417306 oppfører seg som et slipemiddel. Selv om produktet gir eksepsjonell grep, kan 

det noen ganger være vanskelig å rengjøre; Sko kan dra inn og akkumulere rusk, sand og 

jord på belegget.  

For at ikke rengjøringsprodukter eller belegget skal ta skade anbefaler vi følgende: 

1. Ikke bruk kraftige rengjøringsmidler, det er det ikke behov for og de kan påvirke ytelsen 

til produktet. Vi anbefaler enten rent vann eller en enkel rengjøringsløsning med mildt 

såpemiddel - PH nøytralt. 

2. Ikke bruk kluter, mopper eller gulvbuffere. Ikke bruk mopper siden den vil ødelegges og 

deler av moppen kan sette seg fast i belegget. Bruk en nylonbørste når belegget skal 

rengjøres.  

3. Ikke påfør for hard trykk og bare nødvendig vann for å fjerne urenhetene, ingenting mer. 

4. Tørk av med en lofri klut eller papir. Ikke dra det over overflaten hvis en må tørke av. 

Alternativt la det tørke av seg selv. Husk at i perioden det er våt vil den sklihemmende 

effekten være noe redusert. 

 

Sklihemmende egenskap etter leverandørens tester: 

R13 etter DIN51130 eller 102 TRL (tør) og 71 TRL (våt) Pendulum 
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Om produktet er montert som trappemarkering gjelder følgende krav  

etter TEK 17 og NS11001:2018: 

Markeringen skal være på mellom 30 – 40 mm dybde i hele trappens bredde og på alle 

trinn. 

Markeringen skal være sklisikker i våt og tørr tilstand. Dette tilsvarer minst R10 etter 

DIN51130 std eller høyere. 

Luminanskontrasten mellom tapen og underlaget skal være på minst 0,8 i luminanskontrast 

 

Som markering foran ramper:                                                                                                 

Markeringen skal være foran toppen og bunnen av rampen i hele rampens bredde. 

Luminanskontrast på minst 0,4. (Se også NS 11001:2018 Del 1 for mer om markering foran 

ramper.)  

Luminanskontrast: (Bakgrunnsfarge LRV – element farge LRV)/ Bakgrunnsfarge LRV 

Tapen skal ikke være tykkere enn 2 mm om den legges på toppen av underlaget.  

 

Vedlegg fra leverandør:  
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