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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: BP1417326 Permalean  

Std bredde levert i Norge er 50 mm. Tykkelse 0,5 mm PVC. Til merking av gulv ol.  

Produktet leveres i flere farger: Gul/svart, svart, grå, mørkblå, gul, hvit, rød, orange og grønn. I 

tillegg leveres den i flere andre stripete varianter.  

Elementene kan også leveres i utskjæret vinkler og mønster. Produktet tåler forholdsvis stor og 

tung belastning over tid.  

Farger og lysrefleksjonsverdi:  

Som hovedprodukt: Gul/svart skråstriper til merking av farer på gulv. 

 

Kan også leveres med: 

• Svart – LRV = 3 (I praksis 5-6)  

• Blå – LRV = 7  

• Grønn - LRV = 15  

• Orange - LRV = 23  

• Rød - LRV= 15  

• Gul - LRV= 52  

• Hvit - LRV= Ca 78  

 

Sklihemmende egenskap etter leverandørens tester:  

R10 etter DIN51130. Kan brukes i trappeløp. 
 
Montering: Vurder overflaten BP1417326 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 underlaget. Anbefaler montering i mer enn + 5 grader Celsius. 

  

Driftsinstruks:  

Rengjøring regelmessig. (Se rengjøring under.) 

Der en eventuell skade skyldes slitasje eller skade anbefaler vi å bytte hele merkingen der 

skaden er skjedd. 

Elementene bør ha en levetid på minst 2 år der slitasjen ikke er meget stor. Bør kontrolleres 

minst en gang pr år.  

Hvis produktet skulle løsne noen steder over tid re-heft det med BP1417310 - kant fikser. 

Rengjøring:  
BP1417326 tåler vaskemidler som PVC tåler.  

For at ikke produktet skal ta skade anbefaler vi følgende:  

Bruk mildt såpemiddel og som samtidig er PH nøytralt. Ikke bruk mye vann. 
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Tekniske vedlegg fra leverandør under:  

Vedlegg: 
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