
Driftsinstruks
En gang i året bør elementene sjekkes for skader og om de sitter 
godt. 

Vedlikeholdsinstruks
Ikke behov for vedlikehold bortsett fra normalt renhold og sjekk 
for skader. 

Renhold 
Rengjør akryl med en mild såpe eller et plast rengjøringsmiddel 
sammen med en lofri myk klut. For å fjerne olje, fett eller tjære 
bruk hexsan eller parafin. Ikke rengjør elementene med ammo-
niakk eller bensin. Om elementene mot formodning skulle oppta 
statisk elektrisitet kan de behandles med anti statisk rengjørings-
middel som ikke inneholder ammoniakk, bensin ol. 

Montering
Etasjemerkingen plasseres oppå håndløpere, slik at den er både 
synlig og følbar. Merkingen skal monteres der håndløper starter. 
Vi anbefaler inntil ca. 30 cm inn på håndløper (der en naturlig 
griper håndløperen ved første trinn slik at svaksynte ikke griper 
for langt inn og ikke kjenner skiltene).

Installasjon: 
1. For å få en sterk og varig innfesting er det viktig at flaten som skiltet 

skal festes på rengjøres med isopropanol. 
2. Lim det på ved presse hardt ned mot håndløperen, og hold det 

nede noen sekunder. Et tips er å stripse eller tape fast skiltet med 
maskeringstape, og ta det av etter noe timer, slik at limet får herdet 
godt.

3. Dersom skiltet ikke føyer seg godt rundt håndløperen når du 
monterer det første gang, kan du forsøke å varme de forsiktig med 
en varmepistol (XX grader) med skiltet liggende på håndløperen. 
Trykk forsiktig elementet ned på håndløperen. Varmen skal gjøre at 
de bøyer seg etter håndløperens form. 

Håndløperskilt
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Små skilt med en svak buet bakside for 
etasjemerking på håndløpere (håndlist) i 
trapper. Skiltene skal vise hvilken etasje 
du befinner deg i. Leveres med taktilt, 
opphøyd tall og tall i punktskrift (braille)

Materialspesifikasjon
• Termo-poly modifisert akryl.
• 3M™ 467MP tape.
• Mål: 35 x 35 mm x 0,6mm, 

taktilitet over 1 mm.
• Farge: Grå bakgrunn (NCS S4005-

R50B) med svart tekst. 
• Luminanskontrast 0,8 mellom 

tekst og bakgrunn.
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