P R O D U K T B L A D

UniTaK GRP TRAPPENESE
UniTaK GRP TRAPPENESE er en GRPtrappenese som er fremstilt med høykvalitets glassfiber som er impregnert
med ortoftalisk harpiks. En ubrytelig
forbindelse dannes mellom silikonoksiden og den glassforsterkede plasten,
slik at langvarig integritet er sikret for
den sklihemmende overflaten.

Fordeler

UniTaK GRP trappenese er lett og gir god sklihemming til eksisterende trinn ved bruk av
en nese i sterk farge, som også er til hjelp for
synshemmede. UniTaK GRP trappenese er et
fantastisk produkt når slitasje og rustfrihet er
viktige ytelseskrav.

Tilskjæring/tilpassing

Gul, sort.
Andre farger kan produseres på bestilling.
Det må da påregnes noe lengre leveringstid
og 100 % prispåslag.

Vi tilbyr tilskjæring mot en liten ekstrakostnad
på alle våre UniTak GRP- produkter. Hvis du
likevel foretrekker å kutte selv, kan alle våre
produkter enkelt kuttes med enten stein- eller diamantskive. En stikksag med wolframkarbidblad kan også brukes til intrikat kutting.
Hvis du ønsker å benytte vår tilskjæringsservice, ta kontakt med oss for veiledning. Alle
UniTak GRP- produkter kan drilles og forsenkes for skruefesting eller, hvis du foretrekker
det, de kan limes med Uragrip som fester på
en rekke overflater som tre, stål og betong.

Profildimensjoner

Vedlikehold

Farger

Standard lagervare: 40 x 40 mm
Bestillingsvare: 55 x 55 mm og 70 x 55 mm

Bredder

Standardbredder: 2 m
UniTAk GRP trappense-nesene kan kuttes i
alle spesialbestilte størrelser opptil 3 meter.

Fjern umiddelbart spill fra overflaten ved å
vaske med vann. Trykkspyl regelmessig med
lavt trykk for å fjerne skitt fra mellom kornene.
Kontroller for skade på malingen hvert år og
reparer etter behov.

Tester

UniTak GRP- produkter overskrider minimumskravene for «lavt sklipotensiale» som
spesifisert av UK Slip Resistance Group Guide
2000.
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Sklisikringsklassifisering basert på
pendeltestverdier
Pendelverdi		
0–24			
25–35			
36–64			
65+			
Resultat
Kraftig
Lett

Tørravlesning
73
73

Sklirisiko
Høy
Moderat
Lav
Ekstremt lav
Våtavlesning
64
67

