
Melt Mark 
Installationsguide  
 
Melt Mark-profilerna anländer färdigskurna och redo att installeras.  
 
För installation behöver du:  

1. Gasolbrännare av större slag.  
2. Industriell propanbrännare. 
3. Blås och/eller borste.  
4. Måttband. 
5. Asfaltskrita. 

 
 
Förhållanden: 
Innan installation bör det säkerställas att väder, vind och luftfuktighet är gynnsamma. 
Temperaturen bör inte underskrida 15 grader, och ej överskrida 30 grader vid installationstillfället. 
Kallare temperatur vid installationstillfället är absolut möjligt, men försvårar installationen något.  
 
Ytan:  
Asfalten ska vara i gott skick, vara ren och torr. Borsta bort lösa föremål såsom sand och grus. 
Använd gärna en blås för att få bort så mycket löst som möjligt. Olja, fett, sand och andra 
kemikalier måste städas bort helt. Om vatten använts vid rengöring kan propanbrännaren 
användas för att skynda på torkprocessen. Se till att asfalten är helt torr.  
 
Om asfalten är gammal och porös så bör ytan rengöras extra  noggrant och lösa asfaltsdelar tas 
bort. Låt torka noggrant.  
 
Applicering: 
Melt Marks appliceras i 3 enkla steg.  
 

1. Förbered ytan (se ovan). 
2. Placera ut profilen med den sandade ytan uppåt, och fixera så att den ligger helt rätt. 

a. Använd måttband och krita för att förenkla positioneringen av profilen.  
3. Värm och låt smälta. 

a. Håll propanbrännaren ca 20-30 cm ovanför marken och värm profilen långsamt.  
b. Rör brännaren långsamt fram och tillbaka i en svepande rörelse över hela profilen 

tills allt har smält.  
c. Håll inte brännaren för nära eller stilla på ett och samma ställe - detta kan bränna 

profilen för mycket. Den ska smälta, inte brännas. Om profilen bränns vid finns en 
risk att denna nöts bort snabbt.  

 
Profilerna är redo att belastas så fort temperaturen sjunkit - det vill säga när de inte längre är 
mjuka och klibbiga. Det går bra att hälla på lite vatten på de varma profilerna för att påskynda 
nedkylningen. 
 

För mer information, kontakta oss på info@safestep.se eller ring oss på 010-130 70 80 


