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Produktbeskrivning

FÄRGER
Svart RAL 9004
Vit RAL 9003
Ljusgrå RAL 7035
Grå RAL 7004
Mörkgrå RAL 7016
Sand RAL 1001
Brun RAL 8028
Salvia RAL 1020
Gul RAL 1003
Orange RAL 2009
Röd RAL 3001
Grön RAL 6001
Fuchsia RAL 4010
Lila BS 22-D-45
Blå RAL 5015

Träremsor i glasfiber, framtagna för att erbjuda en
halkfri yta till existerande trädeck och trall
Produktegenskaper
Safestep Träremsor är tillverkade av högkvalitativ i
glasfiber. Halkskyddsytan finns att få finkornig som
passar bra för barfota fötter. Mediumkorn eller i våra
Colormix-färger.
TEKNISK DATA
Lagrade
storlekar

Tillskärning

Exempel

Exempel

Längd
400mm
500mm
600mm
750mm
800mm
900mm
1000mm
1200mm
1500mm
2000mm
2400mm
3000mm

			
x 50mm / 90mm
x 50mm / 90mm
x 50mm / 90mm
x 50mm / 90mm
		
		
x 50mm / 90mm
x 50mm / 90mm
x 50mm / 90mm
x 50mm / 90mm
x 50mm / 90mm
x 50mm / 90mm

Tillskärning i mått enligt dina önskemål
Max längd: 3000mm

Black Dune, Black Harvest,
Black Rustic, Dune, Woodland,
Harvest, Bayside, Hillside, Vineyard

Colormix

Cirka 3mm

Halkskyddstest - Pendulum Test

Cirka 0.4kg per linjär m - 50mm djup
Cirka 0.7kg per linjär m - 90mm djup

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

(Inom- och utomhus).
Perfekt för vått, isigt och oljigt underlag.
• Trädeck • Träramper
• Träbroar • Trappor

Pendulum test värde - HSE 4S
Fett

Mekaniskt fastskruvade eller fästning
med monteringslim.
Montering
Temperaturer

Medium

-50°c till +80°c

Medium

79

74

61

84

82

54

69

60

46

Produkt testad July 2016

Facit
Pendulum Värde

Halkrisk

25-35

Måttlig

65+

Extremt låg

0-24

36-64
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Hög

Låg
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Underhåll och Rengöring

Allmänt rutinunderhåll

Rengöring

Om ni har fäst produkten med skruvar eller monteringsclips
borde en regelbunden kontroll göras för att säkerställa att att
fästena är säkra. Om ni har väldigt trafikerade ytor
rekommenderar vi att ni säkerställa detta månadsvis.

Att använda en borste vid rengöring brukar vanligtvis vara
tillräckligt för att ta bort smuts och skräp. För mer
svårborttagen smuts, använd varmvatten vid rengöring.
Innan användning av rengöringsmedel, testa på en liten
provyta för att se om det är lämpligt att använda.
Högtryckstvätt
Om de yttra förhållanden tillåter kan man använda en
högtryckstvätt på låg inställning för att göra rent
träremsorna. Om träremsorna är fastmonterade med
monteringslim kan upprepad användning av högtryckstvätt
emellertid försämra limmets livslängd.

Livslängd
Utvecklade för att hålla i 10+ år, Beroende på volym/trafik.
Livslängden på träremsorna 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 träremsornas
livslängd.

Återigen, innan ni utför ett fullständigt städprogram testa
metoden på ett liten mindre yta för att se att det inte skadar
ytan, samt rengör den på ett bra sätt.
Spill
Spill ska så fort som möjligt tas bort från ytan. Vilket ska ske
i samklang med företagets egna säkerhetsanvisningar.
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Montören måste alltid se till att underlaget är i tillräckligt bra
skick för att säkerställa att monteringen sker på ett säkert
sätt.

Installation
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.

Diverse

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

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.

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.

Safestep - Komplett sortiment av halkskyddsprodukter
• Halkfria remsor för trä • Gångvägsprofiler
• Trappstegsprofiler nos • Extra djupa trappstegsprofiler
• Trappstegsplattor • Taktila halkskyddsplattor
• Installationsverktyg, Skruvar, Monteringslim
• Personlig säkerhetsutrustning

Montering med skruv
Vi hjälper gärna dig med att förborra Träremsorna. Du kan
även få med matchanade skruvar till dina Safestep
Träremsor.
Såhär enkelt är det att montera:
1. Skruvarna rekommenderar vi har ett 70mm avstånd in
från varje kant . Med ett mellanrum på 250mm mellan
skruvarna. Centrera alltid skruvarna på träremsorna.
2. Gör rent underlaget där träremsorna ska monteras och
torka även baksidan på träremsorna.
3. Hitta rätt inställning på din skruvdragare och dra försiktigt i
skruvarna.
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