
Dokumentet gjelder Smart Tactiles høytsittende etasjeskilt.       

Bakplaten er fra ADA Alternative fra Rowmark og er laget i modifisert akryl. Utviklet for å etterkomme  
(ADA) Americans with Disabilities føderale forskrifter. 
Overflate: matt, fingeravtrykkbestandig, UV stabil.
Farger: hvit, sort, koksgrå, lysgrå, etterlysende (gul) , turkis, mursteinsrød. (Andre farger på forespørsel). 
Mål: 190 x 190 mm. 150 x 150 mm når montert på glass- eller akrylplate. Tykkelse: 1,6 mm.
Lim: heldekkende 3M - 467 MP.
Tall og bokstaver er laget i 3 mm akryl. Farger sort og hvit. Lim 3M 300 lse.
Etterlysende skilt er i stiv PVC. Etterlysende effekt: 318/41.5. Lim 3M 300 lse.
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FARGER

Bakplatene kommer i hvit, sort, antrasitt,  lysgrå, turkis, mursteinsrød. 

En av bakplatene er etterlysende og fargen er gul. Dette er et kombinert 

etterlysende / taktilt skilt som lyser i mørket og derfor også benyttes ved 

rømning. Tall og og bokstaver kommer i hvitt og sort.

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Benytt en ren og tørr, eller lett fuktig klut. 

Milde rengjøringsmidler kan benyttes sammen med ren klut.

For renggjøring av akrylplate benyttes ST Naturrens påført klut.  

For rengjøring av herdet glass bruk vanlig vindusspray påført klut.

Taktile etasjeskilt benyttes i hver 
etasje i trapperom . De benyttes 
også ved siden av heis. Blinde 
og svaksynte kan kjenne med 
fingrene hvilken etasje de befinner 
seg i.

Taktile etasjeskilt med lim –  skilt med enkel montering

Taktile etasjeskilt i klar akryl med avstandsstykker 

Taktile etasjeskilt i klar akryl med avstandsstykker 

Vi har tre hovedprodukter for taktile etasjeskilt:

smarttactiles.com
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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. For skilt som limes må veggflaten være jevn.

Garantien gjelder ikke dersom det:
• på et løsnet skilt sitter maling, murrester eller andre rester fra veggen fast i limet.
• 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.

Etasjeskilt som limes på vegg: Sjekk at veggen der skiltet skal henge er ren og tørr.  Skiltet monteres i senter-
høyde  ca 150 cm fra gulv.  Sørg for at skiltet monteres helt rett og benytt et lite vater. Dekkpapiret til limet tas 
av ca 2 cm nedover fra toppen og start med å feste denne delen av skiltet først. Når man ser at skiltet er i vater 
tas resten av dekkpairet av og resten av skiltet limes til veggen. Ta en ren og tør klut og trykk hele skiltet mot 
veggen så det sitter godt.

Etasjeskilt med avstandsstykker: Benytt bomulls- eller bambushansker for å unngå fingermerker på akryl- eller 
glassplaten. Du trenger skruer og plugger beregnet for den type vegg du skal feste på, gips, mur, tre, etc. Skiltet 
monteres i senterhøyde  ca 150 cm fra gulv.  Benytt gjerne egnet mal fra Smart Tactiles for å merke av på vegg 
der hullene skal være. Sørg for at skiltet monteres helt rett og benytt et lite vater. Bor hullene og skru på plass 
bakstykkene til avstandsskruene. Deretter monteres akryl- eller glassplaten og festes med avstandsskruene.

Spesifikasjoner klar akrylplate:    Spesifikasjoner herdet glassplate:
Mål: 200 x 200 mm. Tykkelse 2 mm.   Mål: 200 x 200 mm. Tykkelse 4 mm.
Avrundede hjørner.     Rette hjørner.
4 hull - Ø 7 mm.      4 hull - Ø 11 mm.
4 avstandsstykker - Ø 12 mm. Rustfritt stål.  4 avstandsstykker - Ø 18 mm. Rustfritt stål.
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