P R O D U K T B L A D

UniTak GRP Trappenese
Installasjonsveiledning

Substrater
UniTak GRP trappeneser kan installeres på ethvert underlag
av betong, stål, tre eller netting. Vi anbefaler å feste det til det
eksisterende substratet ved bruk av vårt utvalg av skruer og
bolter, og også å lime produktet til underlaget ved bruk av våre
MS polyurethan limer. Dette kan være svært fordelaktig hvis den
mekaniske festingen svekkes eller svikter.
Påføringsforhold
Pass på at overflaten er ren, tørr og helt fri for løst materiale
før tilpassing. Når limet påføres, skal omgivelsestemperaturen
være minst 5 oC. Hvis det eksisterende substratet er skadet, kan
det være nødvendig å reparere det slik at overflaten blir jevn og
produktet ligger flatt.
Spesifikasjon
UniTak GRP trappeneser kan kuttes til nøyaktig de dimensjonene
du trenger, og festepunkter kan bores og forsenkes før produktet
kommer til deg. For ytterligere trimming anbefaler vi bruk av en
stikksag, helst med et wolfram-karbid-blad.
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Installasjon
Kontakt oss for spesifikke råd om riktige festepunkter. Hivs du
velger å gjøre dette selv, uten å motta forborede hull, anbefaler
vi at du bruker det først borede dekket som mal, slik at du sikrer
at det blir likt når du borer resten av hullene. Alle produktene
kan brukes umiddelbart, med mindre det brukes lim. Da anbefaler vi at det går 12-24 timer før overflaten utsettes for trafikk.
Når du påfører MS lim, bør du legge en stripe langs kanten av
panelet og en stripe horisontalt tvers over. Legg det deretter
umiddelbart på substratet og la limet herde i 1-2 timer før du
fester panelet mekanisk. Det finnes en rekke fikseringer tilgjengelig for mange ulike typer substrater.
Betong: Skruer og plugger
Stålplater eller dørkplater: Selvskruende skruer
Tre: Skruer
Netting: Stang og bolter

