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Flat profil i forhåndsformet stein og harpiks.   
 
 
 
 

BP101449 er en forhåndsformet termoklebende stripe 
med forhåndsstrøket farge med fyllstoff, brukt som 
sklihennemde stoff. 

 
BP101449 gjør det mulig å sikre og begrense risikoen for fall på 
risikofylte steder slik som trapper. Elementene er utformet etter 
norske krav på området. 
Den monteres raskt og enkelt med et selvklebende butylengummi lim 
på baksiden.  
En kan gå på markeringen nesten umiddelbart etter montering.  
Denne metoden gjør det også enkelt å utbedre skader eller resirkulere 
løsningen kostnadseffektivt når løsningen nærmer seg enden av livet. 

 
 Enkel og rask påføring  
 Umiddelbar gangtrafikk av 

fotgjengere    
 Meget sklihemmende 

 
 
 
 

 Underlag før montering: 
 Ren, tørr og jevn overflate.  

Underlag uten defekter. 
 

Dette systemet  anbefales  utendørs på underlag som: 
 

Asfalt (hydrokarbonbelegg): 
Asfalten må være av type 0/10 med en maksimal  bindehastighet  på 
5% og en tykkelse minst 4 cm. 

 
Asfalten må være jevn, valset og uskadd. 

 
 

 Sklihemmende f
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PMT (gjennomsnittlig teksturdybde) for asfalten må være på mellom 0,98 
og 1,2 mm. 

 

Asfalten må ikke være av type EBT (Belagt à Bass Temperatur). 
 

På et nytt asfalt belegg må installasjon gjøres minst 1 måned etter legging 
for å sikre at all overflateolje er slitt bort. 

 
På et gammelt asfalt belegg kan det være nødvendig å sikre at 
butylengummi limet hefter jevnt over hele flaten. Det kan være behov for 
å påføre aktivator før du påfører BP101449.  

 
På  betongbekledning:  
På en ny betong la den minst tørke i 3 uker. Påfør akrivator rett før 
montering. Ikke vent til aktivatoren har fordampet. NB! Det skal ikke legges 
så mye aktivator så den blir rennende. 

 
Andre underlag som det kan være mulig å feste på: 

• Eldre tørre trematrialer  
• Metallfliser  
• Naturstein 

 
 

For å sikre  god vedheft må overflaten som skal behandles være:  
• Mekanisk intakt  
• Oljefri 
• Ved en temperatur på mellom + 5 °C og +35 °C 
• Ved en fuktighet på <80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILKÅR FOR PÅFØRING 
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Installasjonsprinsippet er enkelt.  

Vi anbefaler at en gjennomfører installasjonen med to installatører 
om en skal bruke aktivator.  
 
Først forberedes underlaget (rengjøring, merking med kritt rundt 
plassering ol.). Elementene kan kuttes til fra baksiden med en kuttekniv 
om nødvendig. 

Deretter påføres aktivator om nødvending i et tynt lag med f.eks. 
en svamp malerrulle. Aktivatoren skal ikke renne (UU19191/5L eller 
UU19192/1L).  
Samtidig om mulig fjernes beskyttelses papiret på ca ¼ av baksiden av 
elementet. Vipp elementet rundt og legg elementet på plass noen mm fra 
trinnkanten om det skal legges i en trapp. Mål nøyaktig så det blir rett og 
press ned på den delen beskyttelsespapiret er fjernet. Pass på alltid å 
hold elementet slik at de bøyes minst mulig. (Før påføring er elementene 
skjøre).   
Når du har festet det lett i den ene enden trekkes beskyttelsespapiret av 
på resten av elementet. Tråkk deretter ned fra midten og ut i kantene. 
Klem godt ut mot kantene så det ikke stikker opp noen biter. Legg 
elementene 3 – 5 mm fra hverandre. Dette gjør at vann kan renne mellom 
elementene og eventuelle bevegelser p.g.a. høy varme får plass til å 
ekspandere litt. 

 
 

 

● Sammensetning:  støpt polymer og fiber med inkludering av 
sklihemmende fyllstoffer  

● Dimensjoner (LxW): 1000mm x 35mm 
 

● Farge : Svart (lagerføres)/LRV 6%, gul (RAL 1023)/LRV ca 36% 
på bestilling, andre farger på forespørsel. 

● (bestill > 75m² eller 2200 meter) 
 

● Sklihemmende ifølge  EN13036-4: Våt SRT 0,65. Sklihemmende i våt og 
tørr tilstand. R12 etter DIN std.(> 27°-35°) sterkt sklihemmende. 

 
● Inneholder ingen farlige stoffer knyttet til A20 listen. 

 
 

Butylengummi lim:  
INSTALLASJON: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 TEKNISKE SPESIFIKASJONER:  
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BP101449 kan lagres i 12 mnd i orginal embalasjen. Oppbevares i 
en tempratur på mellom 10°C og 30°C. Skal oppbevares i en 
luftfuktig på under 80% 
BP101449 skal oppbevares flatt og med maksimalt 25 pakninger i høyden. 

 

Helse og sikkerhet : 
Emballasjekartonger  kan resirkuleres. Må ikke slippes ut i naturen. 
 
 
 

 Standard emballasje  : 
• Svart linjer i kartonger på 80 elementer 1000 X 35 
• Gule linjer i kartonger på 80 elementer 1000 X 35 

 

 
Leveres i hele ubrutte kartonger.  

LAGRING OG PAKKETERING: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETINGELSER: 
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