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Produktbeskrivning

Trappstegsprofiler i glasfiber, framtagna för att erbjuda en 
halkfri yta till existerande trappor.

Produktegenskaper

Safestep Trappsteg är tillverkade av högkvalitativ 
glasfiber. I glasfibern är antingen standardkorn gjorda av 
aluminiumoxid eller vår grovkorniga variant UltimatGrip 
som är gjord av kiseloxid. 

TEKNISK DATA

Storlekar
Förslag 
mm 

Längd x Djup x Höjd (nos)   
600 x 345 x 55 - vikt: cirka  2.21kg 
750 x 345 x 55 - vikt: cirka 2.76kg 
1000 x 345 x 55 - vikt: cirka 3.68kg 
1200 x 345 x 55 - vikt: cirka 4.42kg 
1500 x 345 x 55 - vikt: cirka 5.52kg 
1800 x 345 x 55 - vikt: cirka 6.62kg 
2000 x 345 x 55 - vikt: cirka 7.36kg 
2400 x 345 x 55 - vikt: cirka 8.83kg 
3000 x 345 x 55 - vikt: cirka 11.06kg 
3660 x 345 x 55 - vikt: cirka 13.5kg

Tjocklek Standardkorn cirka 5mm 
Grovkorn cirka 6mm 
Finkorn cirka 4mm

Tillskärning Tillskärning i mått enligt dina önskemål 
Max storlek
3660mm x 345mm x 55mm (nos) 
Tillskärningstolerans +/- 3mm

Medium Idealt för: normal gångtrafik 
och industrimiljöer
Perfekt för vått, isigt och oljigt underlag.

Grovkorn Idealt för: hård trafikerade gångvägar & 
industrimiljöer, tågstationer, sjukhus , 
arenor, parkeringshus,  
hårt trafikerade gångvägar och trappor. 
Perfekt för vått, isigt och oljigt underlag.

Finkorn Idealt för: Normal gångtrafik 
För mer känsliga områden som 
lekplatser, skolor & barfotaområden. 
Perfekt för vått och oljigt underlag.

Miljöer Inom- och utomhus

Exempel
Områden 

Trappuppgångar 
Trappor  

Exempel
Underlag 

Betong • Trä • Metall
Stål • Plattor • Galler

Montering 

(Välj båda alternativen om osäker) Vi 
erbjuder skruvar som matchar färgen 
på profilerna. (undantag Colormix)

Monterings-
temperatur 

-50°c till +80°c

FÄRGER
Svart med gul nos
Svart med vit nos
Svart med efterlysande nos
Ljusgrå med gul nos  
Mörkgrå med gul nos

Enfärgade Svart RAL 9004 
Medium Grå RAL 7004 
Gul RAL 1003  
Brun RAL 8028  
Matt gul RAL 1001

Inte lager Svart med grå nos  
Svart med orange nos 
Svart med ljusgrå nos 
Gul med svart nos

Colormi Barn Owl, Wizard, Gun Metal, 
Dune, Harvest, 
Woodland, Rustic,  
Bayside, Hillside, Vineyard, 
Tillgängliga med svart och vit nos.

Halkskyddstest - Pendulum Test

Safestep Trappsteg uppnådde högsta halkskyddsklass i 
testet med Pendulum metoden.
Denna metod är rekommenderad för att testa halkrisken på 
underlag i både vått och torrt tillstånd.

Facit

Pendulum Värde
0-24

25-35

36-64

65+

Halkrisk
Hög

Måttlig 
Låg 

Extremt låg

Pendulum test värde - HSE 4S 

Typ Korn Torrt Vått Fett

Standard Korn Alu Medium 79 74 61
Grovkorn ToughGrip Grov 82 80 64

Finkorn ToughGrip Fin 84 82 54

Colourdec Medium 69 60 46
Produkt testad July 2016

Tvåfärgade

Mekaniskt fastskruvade eller 
fästning med monteringslim.  



Utvecklade för att hålla i 10+ years, Beroende på volym/trafik.

Livslängden på trappstegsprofilerna påverkas av yttre 
faktorer som miljön och trafiken som de utsetts för.

Faktorer som skomodell, vikt på individen, trafik från annat än 
gång, smuts och grus påverkar livslängden på 
trappstegsprofilernas livslängd. 

Spill
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Installation 

Hantering

Säker hantering av produkten ska alltid ske. Lagra profilerna 
upp och ner. 

Tillskärning (vid undantag)

Låt oss hjälpa dig med detta. Innan du gör din beställning 
ange exakta mått till oss så kapar vi dem i  de måtten.

Små justeringar, utsäkrningar kan göras med en bågfil eller 
sticksåg med lämpligt blad.

Om du önskar att göra tillskärningen själv på dina profiler 
rekommenderar vi att du använder dig av en sänksåg eller 
en vinkelslip med lämpligt blad av antingen sten eller 
diamant.

Tillskärning ska göras utomhus eller på områden som har 
god ventilering. Var noggrann med att använda 
skyddsutrustning och skyddsmask då tillskärning medför 
mycket damm. 

Montering 

Vi rekommenderar dubbelmetod för att fixera 
trappstegsprofilerna. Använd både monteringslim och skruv 
i varje ända för att säkerställa en säker och hållbar 
montering. 

Efter att ha utfört test av en rad olika typer av monteringslim 
rekommenderar vi Sikaflex för montering av våra 
trappstegsprofiler. Sikaflex är lämpligt när du monterar 
profilerna på underlag som exmpelvis betong, trä, metall 
och stål. 

Sikas rykte för kvalité och tillförlitlighet är praktiskt taget 
oöverträffad, produkter som är framtagna efter mängder av 
tester och kvalitetskontroller. Produkterna är använda i flera 
år med positivt resultat

Sikaflex är också ett monteringslim som kan användas som 
tätningsmedel för att täta runt kanten för att förhindra att ta 
sig in mellan profilerna och underlaget(vatten kommer inte 
skada underlaget men ytor som tex stål och trä kan 
korrodera i följ av det samlas vatten under profilerna) 
Sikaflex kan även användas i vibrationsdämpande syfte. 

Mängd lim

Som en riktlinje, med en 6mm pärla bör 1 x 300 ml tub av 
Sikaflex räcka till en linjär linje på 3.5 meter.

Beställ gärna Sikaflex monteringslim via oss nästa gång du 
gör en beställning.

Tekniskt datablad för sikaflex: 

Förarbete

Eventuella skador eller ojämnheter på underlaget där 
profilerna ska monteras på bör jämnas ut eller repareras. 
Vid användning av monteringslim ska ytan vara ren, torr 
och fri från oljor och fett, damm och lösa partiklar. 
Undersidan av trappstegsprofilen ska även den vara ren 
och torr. Om ytan är utsatt för förorening av oljor eller fett 
bör fixering med skruv användas. Montören bör säkerställa 
att underlaget är ett skick som garanterar en säker och bra 
montering.

Innan montering med hjälp av monteringslim säkerställ 
genom att göra en"torrpassning" att profilen passar 
underlaget.
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Diverse

Installationsguiden är inga krav som måste följas till pnukt 
och pricka, men det är bra riktlinjer som bör följas. Använd 
alltid säkra rutiner. Vi rekommenderar att du alltid gör en 
testmontering innan fullständig montering.

Safestep - Komplett sortiment av halkskyddsprodukter

• Halkfria remsor för trä • Gångvägsprofiler
• Trappstegsprofiler nos • Extra djupa trappstegsprofiler
• Trappstegsplattor • Taktila halkskyddsplattor
• Installationsverktyg, Skruvar, Monteringslim
• Personlig säkerhetsutrustning

TIPS 

Är trapporna väldigt slitna? Använd våra 
trappstegsplattor för att förbättra utseendet.

Installation 

Såhär installerar du Safestep Trappstegsprofiler 

1. Lägg en 6mm rund sträng ca 25mm in från kanten av
trappstegsprofilen. Lägg en S-formad sträng likt bilden i
mitten av profilen.

2. Använd handtrycket för att placera och fixera profilen

3. Skruvarna rekommenderar vi har ett 70mm avstånd från
framkant, 60mm från bakkant och 50mm från varje sida.
Vi rekommenderar max 500mm mellan skruvarna.

4. Se till att profilerna är förborrade och hålen försänkta.
Använd rostfria skruvar  med platt huvud.
Vi hjälper dig gärna hitta rätt.

Trappor kan användas direkt.

Montering - Endast monteringslim

Sikaflex är fullt härdad efter cirka 48 timmar vid 
applicering i 23°C.I många fall kan dock användningen av 
trappan ske tidigare. Testa innan ni beträder monterade 
trappstegsprofiler.

Montering - Endast skruv

Skruvarna rekommenderar vi har ett 70mm avstånd från 
framkant, 60mm från bakkant och 50mm från varje sida. 
Vi rekommenderar max 500mm mellan skruvarna.

Installationsvideo

ISO 9001 ISO 14001
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