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PRODUKTER
Smart Tactiles håndløperskilt med heldekkende 3M lim

Smart Tactiles unike håndløperskilt er produsert i et mykt materiale som
automatisk former seg til underlaget. Etasjenummeret er taktilt (følbart)
og står også i blindeskrift (braille). De følbare elementene er behagelige
å ta på. Skiltet leveres med heldekkende 3M lim, er enkelt å montere og
fester svært godt til underlaget.
INFORMASJON:
Materiale: silikon
Farger: metallfarget
Tykkelse: 1 mm.
Tall, bokstaver og braille er støpt
Taktil høyde tall og bokstaver: 2 mm
Taktil høyde braille: 1 mm
Lim: 3M 9448A

Det metallfargede skiltet gjør seg meget godt på forskjellige typer
håndløpere i metall og tre.

Hensikten med markering av
etajeangivelse på håndløper er at
blinde og svaksynte på en enkel
måte skal kunne vite hvilken
etasje de er i. Markeringen er
også viktig for orientering ved
rømning.

FARGER
Sølv metall farget bakgrunn og 						
punktskrift.
Etasjefarge i sort.
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RENGJØRING/VEDLIKEHOLD
Benytt en ren og tørr, eller lett fuktig klut .
Milde rengjøringsmidler kan benyttes sammen med ren klut.
Rengjøres sammen med håndløper forøvrig.

MONTERING
Håndløperskilt monteres på oversiden av håndløper i hver etasje ca. 15 – 35 cm inn på håndløperen slik at tall
og bokstaver treffer mellom tommel og pekefinger i et normalt grep. Skiltene skal ha taktil skrift og blindeskrift
(braille).
Skiltene festes på høyre håndløper sett nedenfra og høyre håndløper sett ovenfra. I nederste og øverste etasje
monteres ett skilt. I etasjene mellom benyttes to skilt, ett for de som skal opp og ett for de som skal ned.
Enkel montering - festes direkte på håndløper med heldekkende 3M lim.

RESIRKULERING
Ved skader eller utskiftning bør skiltene kastes i gjenbrukskcontainer til resirkulering.

GARANTI
Smart Tactiles gir 5 års garanti på limheft. Følgende vilkår gjelder:
• Løsningen monteres av Smart Tactiles egne montører eller sertifiserte forhandlere eller annen montør som
vi har godkjent for å sikre at våre montasjerutiner følges.
• Garantien gjelder ved innendørs montasje.
Garantien gjelder ikke dersom det:
• er tydelig at noen har forvoldt hærverk eller prøvd å tvinge/rive løs skiltet.
• i ettertid benyttes kjemikaler som sitrusspray, avfettingsmidler direkte på våre produkter.
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