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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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BP101411: Trappenese 40 x 35 mm med Forbo 30 mm ilegg 

BP10111401 – 4: Trappenese 64 x 30,3 mm. Ilegg tot 50 mm event. opptrinn også. 

Leveres: 30 mm kontrast ilegg i front og 20 mm sklihemmende ilegg i bakkant på inntrinn. 

Eventuelt valgfritt på opptrinn. 

 

Materialspesifikasjon: 

Maritim aluminium fra Hydro. Se mer materialinfo lenger ned. 

 

Aluminiums profil/farge: 

Eloksert og børstet trappe nese i aluminium.  

Elokseringsfarge type C 34 (mørk brun/svart LRV: 6 eller sølv LRV ca 40).  

89 graders vinkel. (Se Produkt ark for mer info). Hovedfarge er ilegg (se under). 

Info om aluminiumselementene se vedlegg. 

 

Ilegg: 

Produktet leveres med valgfritt Forbo 2 mm gulvbelegg som ilegg (30 mm dybde). Slitesjikt 

normalt 0,6 mm på gulvbelegget. (Om en skal montere elementene utendørs må annet ilegg 

velges. F.eks. 2 mm Safety Grip tape som er beregnet for installasjon i en del utendørs 

situasjoner.) 

 

Ilegg i BP101401-04: 

Ved bruk av tofarget ilegg legges ilegg som skal tilfredsstille luminanskontrast krav monteres 

lengst ut mot kanten (max 15 mm fra kanten). Dette ilegge bør (ikke definert krav i TEK) 

være mellom 30 – 40 mm bredt. Det skal ikke overstige 40 mm (TEK/NS11001:2018 Del 1). 

Å lage feltet for smalt vil øke kravet til luminanskontrast eller lux nivå i området. PT er ikke 

en nedre grense satt i TEK til dybde på kontrast felt. Dog finnes det ikke hold i std. for å gå 

under 30 mm. 

 

Std farger:  

Lysrefleksjonsverdi på gulvbelegget etter valg ilegg.  

Std gulvbelegg Forbo Surestep og Safestep.  

• Carlcoale/ svart LRV: 6. Std  

• Snow/hvit LRV: 75. 

• Morator/beige LRV: 45 

• Corn/gul LRV: 52 

• Smoke LRV: 47 

Andre farger på bestilling. 

 

Ekstra selvlysende ilegg for BP101401-04: 
BP1417329 – 30: Rullene kan spesialbestilles i: 20 - 25 mm bredde. Tykkelse: BP1417329-30: 1,41 
mm Farger og lysrefleksjonsverdi målt på prøver: BP1417329: Lys grønn – LRV = 50,25  
BP1417330: Lys grønn – LRV = 48,5 
ASTM Test Resultat/Tid BP1417330 Luminans mcd/m2   BP1417329 Luminans mcd/m2  
10 Minutter:                            229                                                   138  
60 Minutter:                              40                                                     18  
Krav etter brannforskriftene:  
Stripebredde/mm:                                   50 /  45    /    40  / 35    /  30   / 25 /   20  / 15 
Luminans mcd/m2 etter 60 minutter: 10 / 12,3 / 15,6 / 20,1 / 27,9 / 40 / 62,5/ 111,1 
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Krav etter formel i NS 3926. Det skal spesifiseres hvilke ilegg som er brukt på forsiden til dette 
dokumentet. 
 
Det er ingen krav til brannmerking i en trappenese, men merkingen som skal gjøres på enden av 
trinn er praktisk å legge i en trappenese. 
 
Andre typer ilegg se BP101401 – 02 – 03- 04 - 15 

 

Sklihemmende egenskap: 

Surestep: R10 etter DIN 51130 std. Safestep: R 11 etter DIN 51130 std.  

 

For BP101401-04 Type ilegg 1: Surestep/Safestep Ilegg 2: Surestep/Safestep. 

(Oppgis på side 1 i denne dokumentasjonen). Der spesialilegg er brukt skal FDV for disse  

legges ved denne dokumentasjonen og bemerkes på side 1 (front).  

 

Se vedlegg og mer info på Forbo sine hjemmesider. (Forbo gulvbelegg er Breeam sertifisert). 

Gulvbelegget heftes mot alu profilen med 3M tape lim som er godkjent for bruk innendørs. 

 

Produktet skal levere en luminanskontrast mot underlaget på over 0,8 som er innenfor TEK 

10/17 og NS 11001:2018 krav.  

 

Std tillegg for trappeneser: Eloksering av elementene hvis ønskelig, skruehull med skruer. 

Leveres som std med 1,9 og 2,9 meter. Andre mål gir tillegg for kapp og kapping. 

 

Montering: Trappenesene limes med Super FIX, TEC 7 eller f.eks. Skiabond T2 som er 

miljøgodkjente lim for innendørs bruk (Breeam/EMICODE EC1+).  

 

I tillegg kan de skrus ned i betongen med betongskruer på ca 40 x 6 mm Multi-Monti MM-F 

konet type hver 50 cm. 3 striper lim. 2 stk på inntrinn og 1 stk på opptrinn. I tillegg legges litt 

lim i skruehull (6 mm) om man bruker skruer. 

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

avhengig av hvor nært inngangen elementene befinner seg, trafikk 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.  

Ved ekstreme høy belastning ut over almen normal gangtrafikk kan en risikere at underlag 

går i oppløsning om underlaget ikke er av høy nok kvalitet. Gjelder spesielt betong med høyt 

saltinnhold eller for lite bindingsmiddel. Ilegget kan også slites ned. Dette kan byttes om 

ønskelig uten at hele skinnen må byttes. Ileggene er ikke beregnet for bruk utendørs. Spesial 

ilegg beregnet for utebruk kan bestilles spesielt ved behov.  

Vedlikeholds instruks: 

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

eller mopp. Ph nøytralt vaskemiddel kan brukes. Skyll godt etterpå.  Det vil over tid være 

behov for utbytting av enkelte elementer/eventuelt ilegg utfra belastningsgrad. Vi anbefaler at 

kunden har liggende et lite lager for normalt vedlikehold og hvis det skulle oppstå skader ved 

unormale påkjenninger.  

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 
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DIN51130 std eller høyere. 

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

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

Vedlegg:  
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Chemical Element  Content %  
Manganese (Mn)  0.40 - 1.00  
Iron (Fe)  0.0 - 0.50  
Magnesium (Mg)  0.60 - 1.20  
Silicon (Si)  0.70 - 1.30  
Copper (Cu)  0.0 - 0.10  
Zinc (Zn)  0.0 - 0.20  
Titanium (Ti)  0.0 - 0.10  
Chromium (Cr)  0.0 - 0.25  
Other (Each)  0.0 - 0.05  
Others (Total)  0.0 - 0.15  
Aluminium (Al)  Balance  
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Mechanical 
properties  

Value  

Proof Stress  290 Typical MPa  
Tensile Strength  340 Typical MPa  
Elongation A  8 %  
Elongation A50 mm  6 %  

___________________________________________________________________________ 

 

Sett inn rett datablad fra Forbo: (vedlegg er et eksempel) 

 

Surestep: https://www.forbo.com/flooring/en-uk/commercial-products/safety-

flooring/surestep-original/bl6uej 

 

Safestep: https://www.forbo.com/flooring/en-uk/commercial-products/safety-

flooring/safestep-safety-vinyl/bmn0wc#anker  

 

 
 

 

https://www.forbo.com/flooring/en-uk/commercial-products/safety-flooring/surestep-original/bl6uej
https://www.forbo.com/flooring/en-uk/commercial-products/safety-flooring/surestep-original/bl6uej
https://www.forbo.com/flooring/en-uk/commercial-products/safety-flooring/safestep-safety-vinyl/bmn0wc#anker
https://www.forbo.com/flooring/en-uk/commercial-products/safety-flooring/safestep-safety-vinyl/bmn0wc#anker
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