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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 på produkter:  

Lede/oppmerksomhet:  

• BP1011640 – 44 m/tapelim 60 x 60 x (5 + 3 mm) cm 

o BP1011640 – hvit, BP1011641 – svart, BP1011642 – krem/beige, 

BP1011643 – grå, BP1011644 – mørk grå 

• BP1011645 – 49 m/tapelim 100 x 22 x (3 + 2 mm) cm  

o BP1011645 – hvit, BP1011646 – svart, BP1011647 – krem/beige                         

BP1011648 – grå, BP1011649 – mørk grå 

Fare:  

• BP1011670 – 674 m/tapelim 60 x 60 x (5 + 3 mm) cm   

o BP1011670 – hvit, BP1011671 – svart, BP1011672 – krem/beige                         

BP1011673 – grå, BP1011674 – mørk grå 

 

Se vedlagt teknisk spesifikasjon:  

Vedlegg i FDV: Skli, trykk, slitasje og brannhemmende dokumentasjon.  

 

Meget robuste lede/oppsfelt og farefelt i polyuretanharpiks med miljøvennlig akryl tape 

lim. Kan brukes på sugende underlag. 

 

Miljøvennlig akryl lim inneholder:  

 

Alle elementene er sklihemmende er gjennomfarget, UV stabile og holder sin egenskap i 

hele produktets levetid. Produktene er trykktestet og tåler meget høy belastning.  

 

Lysrefleksjonsverdi avhengig av valgt std. farge:  

Svart (NCS S8500 - N)/LRV 6 

Hvit (NCS S 0603-G80Y)/LRV 82  

Gul (RAL 1023)/LRV 53 (Kun på bestilling) 

Krem (RAL 1015)/LRV 65  

Grå (RAL 7040)/LRV 33  

Mørk grå (RAL 7015)/LRV 9  

 

Egenskaper: 

• Brannvurdering NF EN ISO 11925-21: Resultatet av klassifiseringen henhold til 

standarden: Cfl-s1. Brannatferd: Cfl – Røyk produksjon: s1 

• Anti-skli NF P98-220-1: SRT resultat i tørr tilstand = 94. Tilsvarer R12 i tørr 

tilstand. Våt tilstand =24. Tilsvarer R10 etter DIN51130 

• Bøye styrke/Fleksibilitet NFT 30-078: Ingen forringelse av produktet uansett 

temperaturen på elementet mellom 6 - 23 °C  

• Trykkdannende NFT 30-019: Ingen nedbrytning av produktet opp til den   

maksimale kapasiteten til måleinstrumentet > 12 mm. Gjenopptar formen 

umiddelbart. 

• Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 61 gjennomsnittlig måling ved 23°C. Dens 

motstand gir den en lang levetid. 

• Stabilitet NF P98-351: 0% forskjell verdimåling 50 °C 65 % 

• Fuktighet. Utmerket dimensjonsstabilitet** 

 

**Ytelsestester tilpasset følgende normer: NF EN ISO 11925-21 - NF P98-220-1 - NFT 30-

039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351 
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Grunnleggende vedr. innfesting: 

Ren, tørr overflate, fri for ikke-klebende materiale                                                                                         

(støv, skår, fett, oljer, etc.).Hefter best på sugende underlag. På andre underlag kan primer 

måtte brukes (eks: Skifer, marmor, oljet tregulv ol). Løsningen anbefales brukt innendørs. 

Minimumskrav i forhold til installasjons tetthet og produktegenskaper: 

For å få en trygg og forsvarlig installasjonsløsning må en følge TEK 10/17 og 

retningslinjene gitt i NS11001:2018 vedlegg P750:2014 og ISO23599. Her spesifiseres 

bl.a. minimumskrav og utforming av elementene for bruk i Norge og internasjonalt. Alle 

elementer/maler Adaptor Hjelpemidler AS leverer i Norge følger anbefalinger gitt i 

Norge og eventuelt internasjonalt der dette ikke er nevnt i norske forskrifter eller std.. 

Der det ikke er spesifisert i norske dokumenter følger vi internasjonale minimumskrav.   

Generelle krav:  

Innendørs taktil høyde på 3 mm +/- 1 mm, utendørs 5 mm +/-1 mm (norsk), reisvinkel på 

element ikke over 45 grader (International - ISO 23599). 

Ved trapper skal elementene være sklisikre i både våt og tørr tilstand (norsk). Tilsvarer 

minimum R10 etter DIN51130 std ol..  

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

Farefelt:  

Dybde: 60 cm (norsk), diagonale felt anbefales, avstand mellom sentrum av knotter maks 

70 mm senter avstand på Ø25 mm elementer (målt på toppen) /tilsvarer Ø35mm i bunn 

avhengig av elementhøyde). Dette gir ca 138 knotter pr 0,6 m2) 

Maks 68 mm senteravstand på Ø20 mm elementer (målt på toppen)/tilsvarer Ø25mm 

målt i bunn. (ca 144 knotter pr 0,6 m2) knotter (målt på toppen/tilsvarer 25mm i bunn 

avhengig av elementhøyde) (International - ISO23599). Disse minimums kravene er gitt 

for at felte skal være stabilt og trygt å gå på. Sklisikkerhetstester er også gjennomført 

etter disse min kravene for mønster. Krav til luminanskontrast inne:0,8. Ute: 0,4.  

Oppmerksomhetsfelt:  

Dybde 60 cm (norsk), avstand mellom elementene maks 83 mm på 25 mm bredde på 

toppen/6 rekker (målt på toppen/tilsvarer 35 mm bredde i bunn avhengig av 

elementhøyde). 80 mm avstand mellom elementene på 20 mm/7 rekker (målt på 

toppen/tilsvarer 25 mm bredde avhengig av elementhøyde) (International - ISO23599). 

Disse minimums kravene er gitt for at felte skal være stabilt og trygt å gå på. 

Sklisikkerhetstester er også gjennomført etter disse min kravene for mønster. Krav til 

luminanskontrast inne:0,8 (trapp) 0,4 (heis mm). Ute: 0,4. 
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Ledelinje:  

Mindre områder: Minimums krav på elementers bredde er 20 mm på linjen (norsk - krav 

til luminans kontrast og bredde på denne). Med ilegg i metall elementer gir det en 

minimumsbredde på 30 – 35 mm i bunn avhengig av høyde siden ilegg må være minst 20 

mm bred. Store områder inne og utendørs skal ledelinje være 15 - 30 cm i bredde (norsk 

anbefaling). Bredden på feltet skal stå i stil til rommets/områdets størrelse. 

Alle produkter blir montert etter disse minimumskravene eller bedre. Alle produkter 

følger norske og internasjonale krav. Krav til luminanskontrast inne og ute: 0,4. 
 

Driftsinstruks: Det må aldri plasseres løse gjenstander nærmere en 50 cm fra de taktile 

elementene. Dette for at ikke svaksynte og blinde skal støte borti det mens de går ved eller 

på elementene. Elementene tåler stor gang trafikk inkludert rullestoler med gummihjul. En 

skal unngå å dra tunge og skarpe gjenstander uten gummihjul over elementene. Trafikk 

med slikt på egent ansvar.  

Vedlikeholds instruksjon: 

Hvis elementene er riktig installert trenger elementene ikke noen spesielle vedlikehold eller 

renholdsrutiner. 

Slitasje kan oppstå der gangtrafikken er høy. Det er normalt. Elementene er gjennomfarget. 

Om tykkelsen på de taktile elementene synker under 2 mm må de byttes.  

Sjekk elementene minst en gang per år. Skift ut de som måtte være utslitt. 

 

Renhold: 

Kan børstes/feies rent for støv og skitt. I tillegg kan elementene vasket med fuktig klut, kost 

eller mopp. Ph nøytralt vaskemiddel kan brukes. Ikke bruk rengjøringsmidler direkte på 

elementene som inneholder akryliske lim fjernings forbindelser. Alle elementene kan, 

børstes rene, vaskes med såpe og vann. Bruk moderat med vann når elementene vaskes. For 

mye vann over tid kan påvirke limet.  

Om elementene vaskes bør området der de vaskes avgrenses for gangtrafikk til området er 

tørt. 

 

Ved bruk av maskin ved vask og mye vannbruk anbefaler vi å fuge rundt elementene slik at 

ikke vann risikerer å trenge inn under dem og ødelegger limet over tid. 

 

Avfall:  
Elementer: Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter 

080409 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av belegnings 

produkter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; 

Avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler); Avfall av 

klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 

stoffer. Innordnet som farlig avfall. 
Aktivator BP19191-2: Behandlingsmetoder for avfall: 

Kode Beskrivelse 
Avfallsklasse  (forordning (EU) nr. 

1357/2014) 

08 01 11* Rester av maling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Farlig 
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Skli, trykk og slitasje dokumentasjon: (PU-variant) og A-20 deklarasjon 
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Brann dokumentasjon:  

 

 
 

 

 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
Mail: hjelpemidler@adaptor.no 

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 
 

 

 

 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
Mail: hjelpemidler@adaptor.no 

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 
 

 

 

 

 

 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
Mail: hjelpemidler@adaptor.no 

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 
 

 

 

 

 

 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
Mail: hjelpemidler@adaptor.no 

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 
 

 

 

 

 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
Mail: hjelpemidler@adaptor.no 

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 
 

 

 

 

 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
Mail: hjelpemidler@adaptor.no 

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 
 

 

 

 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
Mail: hjelpemidler@adaptor.no 

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 
 

 

 

 

 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
Mail: hjelpemidler@adaptor.no 

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 
 

 

 

 

 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
Mail: hjelpemidler@adaptor.no 

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 
 

 

 



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
Mail: hjelpemidler@adaptor.no 

Det er ikke tillatt å endre innholds tekst uten skriftlig godkjenning fra leverandør 

 

 


