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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:  

 

Ledelinje/oppmerksomhet/vende elementer:  

• BP1011515 – 35 x 3,3 mm (2 meter skinne) 

• BP1011517 – 40 x 35 x 3,3 mm (ledelinje avslutning) 

• BP1011519 – 300 x 35 x 3,3 mm (Ferdig kappet vendefelt rektangel 30 cm x 4 stk) 

• BP1011522 – 600 x 35 x 3,3 mm (Ferdig kappet vendefelt rektangel 60 cm x 4 stk) 

• BP1011523 – 500 x 35 x 3,3 mm (Ferdig kappet ledelinje element med avslutning) 

• BP1011512 – 280 x 35 x 2,7 – 3,7 mm 

 

Fare elementer: 

• BP1011418 – 25 x 3,5 mm uten pinne 

• BP1011419 – 25 x 3,5 mm med pinne 

• BP1011420 – 35 x 3,5 mm uten pinne 

• BP1011422 – 35 x 3,5 mm med pinne 

 

Se vedlagt teknisk spesifikasjon. Vedlegg 1: Produktblad aluminium med Forbo gulvbelegg 

Materiale brukt i elementene: Aluminium type: EN AW-6082. Mer info om sammensetning i 

produktblad. Forbo gulvbelegg etter nærmere spesifikasjon se under. 

 

Aluminiums elementene kan leveres med flere overflater. Børstet aluminium og eloksert sort 

eller lys aluminiums farge. 

 

Lysrefleksjonsverdi på gulvbelegget etter valg ilegg.  

Std gulvbelegg Forbo Surestep og Safestep.  

• Carlcoale/ svart LRV: 6. Std  

• Clay/beige LRV: 47.  

• Snow/hvit LRV: 75. 

• Morator/beige LRV: 45 

• Corn/gul LRV: 52 

Surestep: R10 etter DIN 51130 std. Safestep: R11 etter DIN 51130 std.  

 

Link til gulvbelegg:  

Surestep: http://www.forbo.com/flooring/en-uk/products/eternal-gpv/surestep-original/b2v6hx  

Safestep: http://www.forbo.com/flooring/en-au/products/step-safety-vinyl-wetroom/step-

safety-vinyl-wetroom/safestep-r11/  

Pass på å legg ved riktig dokumentasjon. Vedlagt Forbo Surestep. 

 

Om produktet leveres med 3M VHB 5925F. VHB serien er sertifisert etter NFPA Hazard 

Classification-Health: 0, Flammability: 1, Reactivity: 0, Special Hazards: None. Vedlegg ved 

behov. 

 

Linje elementene er 3,3 mm høye og tilfredsstiller intensjonen i ISO 23599. For flere mål se 

over.  

 

 

 

http://www.forbo.com/flooring/en-uk/products/eternal-gpv/surestep-original/b2v6hx
http://www.forbo.com/flooring/en-au/products/step-safety-vinyl-wetroom/step-safety-vinyl-wetroom/safestep-r11/
http://www.forbo.com/flooring/en-au/products/step-safety-vinyl-wetroom/step-safety-vinyl-wetroom/safestep-r11/
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Installasjon: 

NB! Denne produkt typen anbefales ikke montert i inngangspartier med stor trafikk 

eller utendørs.  

For å få en sterk innfesting er det viktig at elementer presses hardt ned mot limet med en rulle. 

Det skal ikke forekomme luftbobler mellom elementer/underlaget og aluminiums list og 

Forbo gulvbelegg. Limes elementene skal underlaget være helt rent og fettfritt. Bruk f.eks. 

rødsprit ved rengjøring.  

 

Innendørs festes elementene med f.eks.: TEC 7 eller Sikabond T2 (som er Breeam sertifisert).  

I tillegg kan de monteres med tape lim. Her tilbys:  

3M VHB 5925F. VHB serien er sertifisert etter NFPA Hazard Classification-Health: 0, 

Flammability: 1, Reactivity: 0, Special Hazards: None. 

 

Tepper og tre underlag: 

Elementene kan skrus og pigges ned på underlag slik som kort bustede tepper og tre underlag. 

I et slikt miljø kan hefte egenskapene og levetiden være noe begrenset. Elementene kan kun 

monteres på helt rent underlag og en må vurdere lengden på skruer etc. (Sjekk om det er tillatt 

å skru eller pigge på slikt underlag.) 

 

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 126 knotter pr 0,6 m2) 

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

bunn. (ca 143 knotter pr 0,6 m2) knotter (målt på toppen/tilsvarer 25mm i bunn avhengig av 
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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. 

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 gjenstander og skarpe gjenstander uten gummihjul over elementene slik 

som jekketraller med harde hjul mf. Trafikk med slikt på egent ansvar.  

Vedlikeholds instruksjon: 

Hvis elementene er riktig installert trenger elementene ikke noen spesielle vedlikehold. Dog 

bør de sees over minst en gang pr år. Slitte elementer skal byttes ved behov. 

Det vil over tid være behov for utbytting av enkelte elementer utfra belastningsgrad. Ved 

bytte må underlaget rengjøres før nytt lim/element legges.  En kan bruke 3M Scotch-Weld 

Cleaner Spray 50098 for å fjerne gamle lim rester. Eventuelt aceton om underlaget tåler dette, 

men aldri direkte på eksisterende elementer. 

 

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.  

 

Retur: Ved retur skal produktene leveres inn til en offentlig gjenvinningsstasjon som metall 

avfall (aluminium).   
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Vedlegg: Produktblad aluminiums elementer med Forbo gulvbelegg.  

Vedlagt Forbo Surestep dokumentasjon. Hvis bruk av Safestep last ned dok. fra Forbo. 

 

Forbo dokumentasjon: Surestep/Safestep. Se ellers Forbo sine hjemmesider for mer info. 
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