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Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Oslo, tlf: 23215555 
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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:  

• BP1011551 m/lim (hvit), BP1011553 m/lim (svart) 100 x 17 cm (flat topp) lede 

• BP1011556 m/lim (hvit), BP 1011557 m/lim (svart) 100 x 22 cm (flat topp) lede 

• BP1011559 m/lim (hvit), BP1011562 m/lim (svart) 30 x 30 cm (avrundet/flat 

topp)/oppmerksomhetsfelt/lede. 

Fare:  

• BP1011581 m/lim (hvit), BP1011582 m/lim (svart) 30 x 60 cm (flat topp)  

• BP1011583 m/lim (hvit), BP1011584 m/lim (svart) 30 x 30 cm (avrundet topp) 

• BP1011587 m/lim (hvit), BP1011588 m/lim (svart) 82 x 60 cm (avrundet topp/                   

sammen med 83/84)  

 

Se vedlagt teknisk spesifikasjon:  

Vedlegg i FDV: Skli dokumentasjon 

 

Meget robuste ledelinjer og farefelt i metakrylat harpiks påført asfaltlignende lim 

(butylgummi lim). 

 

Butylgummi lim inneholder:  

Klorobutylelastomer, styrenbutadiengummi, tetningsmasse, harpiks, polyisobutylen, 

antioksidant, løsningsmiddel. Ingen materialer på A20 listen.  

 

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

hele produktets levetid. Produktene er trykktestet (se datablad) og tåler meget høy 

belastning. BP1011583/84/87/88 har slitasje indikatorer. 

 

Lysrefleksjonsverdi avhengig av valgt std. farge:  

• Svart: RAL 9004 - LRV: 6 

• Hvit: RAL 9003 -  LRV: 80 

• RAL 1023 (gul) -   LRV: 53 

• RAL 1015 (krem)- LRV: 66 

• RAL 7040 (grå) -   LRV: 34 

 

Andre farger kan bestilles mot et tillegg (min 40 stk). 

UV- sikre (forutsetter bruk av std farger eller UV- sikker farge). 

 

Sklihemmende egenskaper: 

BP1011551,53,56,57, 59, 62 har etter SRT test: 0,63 Det tilsvarer R12 etter DIN51130 

BP1011581-82 har etter CFPV i våt tilstand: 0,54/DIN R12 etter DIN51130) 

BP1011583, 84, 87, 88 har etter CFPV i våt tilstand: 0,54/DIN R12 etter DIN51130 

 

Elementene er laget av metakrylat harpiks påført asfaltlignende lim og for bruk utendørs. 

 

Elementene er meget robuste. De er ytelse testet. 

Ytelses tester*:  

Bøying / fleksibilitet NFT 30-078:  

Ingen skade på produktet, uavhengig av temperaturen på platen 23 °C eller 6 °C - diameter: 

max 38 mm - min 3,2 mm 

Dyp tegning NFT 30-019:  

Ingen endring av produktet opp til maksimal kapasitet på måleinstrumentet " 12 mm 
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Værpåvirkning EN ISO 11507:  

Utmerket UV- og værbestandighet 250 timer UVB syklus + vann 

Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 36 (Gjennomsnittlig måling ved 23°C) 

Stabilitet NF P98-351: 0% Forskjell lesing 50 °C 65% Fuktighet* 

(*Ytelsestester tilpasset standarder: NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - EN ISO 

11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351) 

Innfesting: Asfaltlignende lim med aktivator. Aktivatoren er brannfarlig så den må 

omhandles med forsiktighet. Følg installasjonsveiledningen. Les datablad og følg 

sikkerhetsdokument for aktivator UU19191-2. 

Asfalt limet smelter ned i underlaget. Underlaget må være jevnt, stabilt og solid.  

Bevegelser i underlaget f.eks. p.g.a. kulde kan påvirke levetiden til produktet. 

Der underlaget kan bevege seg individuelt mellom f.eks. plater anbefales det å kappe opp 

elementene så hver del kan bevege seg fritt. Når man monterer elementene anbefales det å 

montere dem med noen mm avstand slik at vann kan renne forbi og sterk varme ikke 

presser elementene mot hverandre.      

 

Grunnleggende (alle størrelser): 

 

Ren, tørr overflate, fri for ikke-klebende materiale                                                                                         

(støv, skår, fett, oljer, etc.)..Løsningen anbefales brukt utendørs. 

 

Asfalt: 

Nye asfalt belegg må være minst 1 måned gamle og fri for svetteoljer for å kunne 

installeres. 

 

Betong: 

Hvis betongen er ødelagt gjør du følgende: Legg et påstøp og tørk i minst 3 uker. 

 

Naturstein:  

Om underlaget er svært ujevnt må en vurdere andre innfestningsmetoder. Løsning med to 

komponent lim kan spesialbestilles i større antall.    

 

Minimumskrav i forhold til installasjons tetthet og produktegenskaper: 

For å få en trygg og forsvarlig installasjonsløsning må en følge TEK 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 eller bedre.   

NB! Skal en legge for Veivesenet eller Jernbaneverket har de egne krav.  

Generelle krav:  

Utendørs taktil høyde utendørs 5 mm +/-1 mm (norsk),  

Ved trapper skal elementene være sklisikre i både våt og tørr tilstand (norsk).  
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Krav til kontrast varierer etter hvilke retningslinjer en skal følge: 

Veivesenet har et minimumskrav på differanse mellom lysrefleksjonsverdien mellom de 

taktile elementene og underlaget på 30% og anbefalt verdi på 50%. Det betyr at om 

underlaget har en lysrefleksjonsverdi på 20% (LRV 20) skal de taktile elementene være på 

minst 50% (LRV 50).  

TEK 17 spesifiseres ikke luminanskontrast utendørs annet enn at det skal være god 

kontrast. Dette er som oftest omtalt som 0,4 i luminanskontrast i andre sammenhenger. I 

NS11001:2018 Del 1 er minimumskravet 0,4. Formel: 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. Farefelt skal normalt legges i fa 60 – 90 cm dybde. I noen 

sammenhenger der farefeltet ikke ligger ved trappeløp men som en linje foran en plattform 

kan feltene legges smalere om gangretningen ikke går på tvers av feltet. Se bl.a. 

Jernbaneverkets retningslinjer.  

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.  

Ledelinje:  

På større områder og utendørs skal ledelinje være 15 - 30 cm i bredde (norsk anbefaling). 

Bredden på feltet skal stå i stil til områdets størrelse. Ledelinje skal ligge på minst 50 cm 

avstand til hindring. Utendørs der en kan forvente trafikk i begge retninger skal feltet legges 

minst 90 cm fra en hindring (ref. Veivesenet).  

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

norske og internasjonale krav.  

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

elementene. Utendørs 90 cm (Veivesenet).  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 
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gummihjul over elementene. Trafikk med slikt på egent ansvar. Hvis området skal 

klargjøres for snø maskinelt skal elementene freses ned i underlaget i henhold til høyden på 

elementene. Unngå bruk av kjetting, skjæreblad uten plast beskyttelse eller avstandsstykke 

på denne.  

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 elementene synker under 4 mm må de byttes. På BP1011583,84, 87,88 er 

det slitasje indikator.  

                                           Nye          Slitte 

Skal en bytte elementer må underlaget rengjøres nøye før nytt påmonteres. 

Sirklene slites. Hvis de 3 øverste sirklene på kulene slites vekk på 10% av matten skal 

matten 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.  

 

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

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

beleggingsprodukter (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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Ytelses dokumentasjon og A-20 deklarasjon: 
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Laget i St Sylvain d'Anjou, 20/01/2015 
Av VEYRAT David, vei- og 

byutviklingsingeniør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyserapport: 
Utføreansielle målinger av berøringsstyrte bakkestyringssystemer 

 
 
 
 

1 Objekt: 
Analyse av den tekniske ytelsen til bakkestyringssystemer. Denne analysen gjelder 
podotactile strimler og indre og ytre føring rails. 

 
 
 

2 Målinger:  
 

Prøver vil bli evaluert på følgende egenskaper: 
- Støtmotstand (NFT 30-039) 
- Konisk fold motstand (NFT 30-078) 
- Stempling motstand (NFT30-019) 
- Været held (EN ISO 11507) 
- Hardhet (NF i ISO 868) 
- Dimensjonsstabilitet ved temperaturvariasjoner (NF P 98-351) 

 
 
 

3 Karakteristisk for systemene analysert: 
 

Analysene som hovedsakelig karakteriserer systemenes byggematerialer, ble 3 
utvalgskategorier brukt: 

 
- Produkter for polyuretanbasert innendørs bruk 
- Produkter til utendørs bruk basert på metakrylater 
- en mer spesifikk kategori av eksterne produkter, granitt systemet. 
-  Produktene som testes er fra bestandene. Tester utføres minst 7 dager etter 

produksjon. 
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Analyserapport: 
Måle motstanden mot å skli på en taktil førerstripe på bakken. 

BP1011551,53,56,57,620 - 627 
 
 
 
 

 

Objekt: 
Kontrollere anti-slide på en touch-guidet bakkeveiledning system 

 
 

 

Referansetekst: 
Testene utføres i trekkspill i de begrepene som er beskrevet i juli 2014 NF P 98-352 

standard: Pathway - taktil guide stripe på bakken, for bruk av blinde og synshemmede 
mennesker eller personer med orientering vanskeligheter. 

 
 
 

Karakteristisk for systemet analysert: 
Målingene ble utført på 300mm x 150mm methcrylate moduler. Hver modul har 3 ribber 

30mm bred, 60mm i mellom, 5mm høyde. 
På to prøver har ribbenene halvmåne motiverer 0,2 mm tykke, arrangert i 

henhold til diagrammet: 
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To andre prøver testet har en granitt utseende. Marmor aggregater på 0,6 mm til 1,24 mm størrelse 
er integrert i massen av harpiksen som utgjør skinnen, som i følgende bilder: 

 

 
Måleenhet: 

Målingene gjøres ved hjelp av en gnidningsklokke: 
Det er ikke noe - gjore med 

det. 
Serie 0666. 

Enheten er utstyrt med en 75,5 mm x 25,3 mm x 5,9 mm friksjonspute. Gummiens 
egenskaper oppfyller kravene i NF EN 1436-standarden. 

 
 
 

Måle motstanden mot lysbildet: 
Målingene ble utført på fire moduler (to med motiv og to granitas) av 300mm x 150mm 

dimensjon. Hver modul har 3 ribber 30mm bred, 60mm i mellom, 5mm høyde. 
Pendelen er plassert i langsgående retning, patina plassert sentrert og i aksen av den målte 

ribben. 
Målinger gjøres på fuktet modul. Helvete informasjon, er det gjort en måling på modul sek. 

 
 

Tiltak: 
Romtemperatur: 18.3oC 
Fuktighets-r slektning: 31% 

 
 Modul med motiv Granita (andre) 

Modul M1 Modul M2 Modul GR1 Modul GR2 

Modul sek Mål 1 (Andre) 1.00 1.00 0.96 0.96 

 
 
 

 
Modulf
ukter 
(andre) 

Mål 1 (Andre) 0.64 0.65 0.77 0.78 
Mål 2 (Andre) 0.63 0.64 0.77 0.76 

Mål 3 (Andre) 0.64 0.65 0.76 0.76 

Mål 4 (Andre) 0.63 0.65 0.76 0.76 

Mål 5 (Andre) 0.64 0.65 0.76 0.76 

Mål 6 (Andre)     

Gjennomsnitt 
(andre) 

GN M1 - 0,64 GN M2 - 0,65 GN GR1 
0.76 

Gn GR2 - 0,76 

Verdi (andre) 
Minimum 

GMG M1 (c) 
0.63 

GMG M2 
0.64 

GMG GR1 (c) 
0.76 

GMG GR2 
0.76 
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Vedlegg: Datablader for alle elementene (3 stk), sikkerhetsdokumentasjon for aktivator     

(1 stk), installasjonsveiledning (1 stk) 

 

 

 

Gjennomsnittlig anti-slide verdi oppnådd: 
For skinnen med motiv: GN (M) - 0,64 For 
granittskinne: GN (GR) - 0,76 

 

 

 

 

 

Minimumsverdi kreves av NF P 98-352: 0,50 
 

Begge produktene oppfyller kravene i NF P 98-352-standarden med et blikk 
motstandsverdi som er større enn 0,50 som kreves. 

 
 
 
 
 

Laget i St Sylvain d'anjou, 20/01/2015 
Av VEYRAT David, vei- og byingeniør 

 

Anti-slide verdien av furingsenheten med motiv: G (M) - 
0,63 

 

Verdi (andre) av anti-slide av granitt veiledning enhet: 
G (GR) - 0,76 


