FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD
PROSJEKT:…………………………………………………………………………..
Entreprise:

Entreprenør/leverandør
navn, adresse, tlf, e-post, kontaktperson)

……………………………..

…………………………………………………………….

……………………………..
Underleverandør:
Leveranse:

…………………………………………………………….

Leverandør:
Adaptor Hjelpemidler AS

Underleverandør
(navn, adresse, tlf, e-post, kontaktperson)
Sporveisgata 10
0352 Oslo, bc@adaptor.no, 23215555

Garanti/reklamasjon:

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

………………………………………………………….

Installatør:

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: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Adaptor Hjelpemidler AS

Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555
Mail: hjelpemidler@adaptor.no
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Beskrivelse av leveransen/arbeid/teknisk beskrivelse:
BP1417329 - Selvlysende 1,41 mm tape.
BP1417330 - Selvlysende 1,41 mm tape.
Kan brukes i inne områder.
Materialspesifikasjon:
PVC fri tap på totalt 1,41 mm tykkelse inkludert tapelimet. Elementene kan brukes innendørs
og inneholder ingen farlige løsningsmidler.
De er sklihemmende tilsvarende R11 etter DIN std.
Elementene er selvlysende under forutsetning av at de på forhånd er blitt belyst over tid. Se
leverandørens data for mer info. Typisk bruk i trappeneser for å få en selvlysende stripe i
nesen. Kan ikke ligge alene i trappenesen om luminanskontrast verdien er 0,8 eller høyereLuminanskontrast: (LRV bakgrunn – LRV forgrunn)/LRV bakgrunn.
Kan leveres i 12 – 1220 mm bredde.
Lysrefleksjonsverdi:
BP1417329 LRV - 50
BP1417330 LRV - 48,5
Farge: Grønnhvit
Lys glødeverdier/tid:
BP1417329:
• 138 mcd/m2 luminans etter 10 min DIN 67510
• 18 mcd/m2 luminans etter 60 min DIN 67510
BP1417330:
• 229 mcd/m2 luminans etter 10 min DIN 67510
• 40 mcd/m2 luminans etter 60 min DIN 67510
Stripebredde/mm og krav til glødetid etter NS3926
50 / 45 / 40 / 35 / 30 /25 mm
10 / 12,3 / 15,6 / 20,1 / 27,9 / 40 Luminans MCD/m2 krav etter 60 min.
BP1417329 må være minst 40 mm bred for å tilfredsstille krav til glødetid etter Norske
brannforskrifter.
BP1417330 må være minst 25 mm bred for å tilfredsstille krav til glødetid etter Norske
brannforskrifter.
Friksjonsmåling (sklisikkerhet):
TRL tørr: 102 våt: 47 tilsvarer R11 - DIN51130. Kan derfor anses som sklisikker nok i
trappeløp.
Montering: Elementene tapelimes til et rent underlag fri for forurensning for best vedheft.
Fester til sugende underlag slik som vinyl, flis, linoleum eller aluprofiler etc. Primer
BP1417311 kan være nødvendig. Bruk en rulle ved montering.
Er underlaget overflatebehandlet må dette fjernes før tapen monteres. Hvis ikke kan
elementene løsne. Vedheft umiddelbart (ca 50 %). Maks vedheft etter 48 timer. Bruk egnet
rengjøringsveske slik som TEC7 cleaner ol. I noen tilfeller må en bruke sterkere
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rengjøringsmidler om overflaten er sterkt forurenset. Bruk rensemiddel tilpasset til eventuelle
problemområder.
Driftsinstruks: Elementene tåler vesentlig gangtrafikk, men slitasje vil forekomme over tid.
En skal unngå å dra tunge og skarpe gjenstander over elementene. Trafikk med slikt på egent
ansvar. Elementene kan vaskes med maskin etter at de har oppnådd maks vedheft (48 timer).
Selv om elementene er laget av et slitesterkt plastmateriale skal en begrense kjemiske
forbindelser på elementene. Unngå oljesøl, fett og rengjøringsvesker som inneholder
akryliske løsningsmiddel.
Vedlikeholdsinstruks:
Kan børstes/feies rent for støv og skitt. Ph nøytralt vaskemiddel kan brukes. Skyll godt
etterpå. Det vil over tid være behov for utbytting av enkelte elementer der det forekommer
stor belastning. Sjekk regelmessig elementene for skader og rengjør etter
behov/bruksmønster. Området kan behandles etter at elementene har maks vedheft
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Vedlegg:
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