Safestep Halkskyddstejp
Montering och underhåll

Den självhäftande egenskapen beror till mångt och mycket på hur väl underlaget förbereds och
på appliceringen av tejpen. Användaren måste själv inspektera om installationen utförts
korrekt och om valet av produkt lämpar sig för ändamålet. Om installationen inte genomförts
korrekt, och om tejpen inte fäster tillräckligt, så bör produkten tas bort på grund av
säkerhetsrisk.

1. Förhållanden:
• Ytan måste vara stabil, slät, ren, torr, icke-flagnande, icke-porös samt fri från olja och vax.
• Applicera inte tejpen på ytor som ständigt utsätts för vätska, eller på stengolv i kommersiella
kök.
• Färg och lack måste vara helt torr, fria från både lösningsmedel, vax och silikon.
• Temperaturen vid applicering bör ej underskrida 12°C under 48 h - 24 h före och 24 h efter
applicering.

2. Förberedelser av ytan:
• Rengör ytan noggrant.
• Avfettning rekommenderas för porös eller färgad betong, vinyl, terrazzo och marmor.

3.
•
•
•
•

Applicering:
Dra bort plastfilmen ca 50 mm och placera tejpen på ytan.
Fortsätt dra bort plastfilmen successivt och tryck fast tejpen på plats.
Använd slutligen en gummiroller och tryck fast tejpen ordentligt, med start från mitten och
sedan ut mot kanterna. Tryck extra hårt på kanterna.
Tejpen kan belastas direkt efter applicering. Det tar dock ca 72 timmar innan klistret härdat
helt. Temperaturen bör därför inte sjunka markant under härdningstiden.

4. Städning och underhåll:
Inspektera tejpen med jämna mellanrum för att säkerställa att produkten fyller sin funktion som
den ska. Gå över tejpen med en borste regelbundet för att hålla produkten fri från fett och
smuts, så att den fortsätter att uppfylla sitt syfte.

5. Borttagning eller ersättning:
• Dra bort gammal produkt. Använd värmepistol och skrapa för att underlätta processen.
• Efter borttagning - använd avfettning eller lösningsmedel för att få bort limrester.

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

