
Dokumentet gjelder alle Smart Tactiles lavtsittende produkter i komposittmateriale. Materialet er nylon       
kompositt forsterket med glassfiber og er 100 % resirkulerbart. Blandingen er spesielt fremstilt for å gjøre 
materi alet ekstremt slitesterkt, samtidig som det er fleksibelt mot spark og slag og er mykt i forhold til å  
krysse med rullestol, sykeseng eller koffert.

Produktene er for innendørs bruk, og limes direkte på gulvet med tosidig lim. Limet er av typen 3M VHB 5952, 
som er av markedets kraftigste og vil sitte som støpt i årevis på de fleste typer gulvoverflater, også de fleste 
kortfibrete tepper. Smart Tactiles produkter oppfyller alle krav i henhold til reglene for Universell utforming 
beskrevet i NS11001:2018 og i Byggteknisk forskrift TEK17.

PRODUKTER
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FARGER

Smart Tactiles ST-indikatorene leveres i to standard gråfarger:
• JOTUN NCS-S2000-N er en lys hvit gråfarge.
• JOTUN NCS-S7502-B er en mørk antrasittfarge.
• Fargene er utarbeidet i samarbeid med JOTUN.

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Smart Tactiles indikatorer vaskes slik som lokalet ellers. De 
tåler bruk av filler, mopp og maskinelt utstyr. Vi gjør oppmerk-
som på at bruk av løsemidler kan bryte opp limet og anbefales 
kun ved eventuell utskifting av indikatorer. De trenger ingen 
vedlikehold bortsett fra vask.

Taktile indikatorer ST-IND-28 og 
ST-IND-13 benyttes i ledelinjer, 
oppmerksomhetsfelt, vendefelt og 
stoppefelt. Taktile knotter ST-IND-
32 benyttes i farefelt.

Taktil indikator – 280*32*3,7 mm

Taktil indikator – 130*32*3,7 mm

Taktil indikator – 32*3,7 mm

Vi har tre hovedprodukter for lavtsittende taktile ledesystemer:
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RESIRKULERING

Ved skader eller utskiftning bør indikatorene kastes i container til resirkulering og erstattes etter at gulvflaten er 
grundig renset. Husk å bruk våre maler for presis ettermontering.

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.
• Montasjeområdet rengjøres grundig før materialene limes på. Til dette benyttes ST-Naturrens, ST-Power 

Wipes eller tilsvarende avfettingsmiddel.
• Garantien gjelder ved innendørs montasje og på slette gulvflater.

Garantien gjelder ikke dersom det:
• på en løsnet indikator sitter maling eller andre gulvrester fast i limet.
• er tydelig at noen har forvoldt hærverk eller prøvd å tvinge løs en indikator med kniv, skrujern e.l.
• i ettertid benyttes kjemikaler som sitrusspray, avfettingsmidler direkte på våre produkter.

Egenskaper ved limet:
• Høy styrke og langvarig holdbarhet.
• 1,1 mm tykk tape med formbar akrylskumkjerne som fester seg til et 

bredt spekter av substrater, inkludert de fleste typer pulverlakk og ujevne 
overflater.

• Kan erstatte mekaniske festemidler, som nagler og skruer.
• Høy dynamisk stressabsorpsjon reduserer stress fra vibrasjoner og støt.
• Danner en permanent tetting mot vann og fukt.

Smart Tactiles bruker et av markedets kraftigste lim – 3M VHB 5952. Dette kan limes direkte på de fleste 
gulvoverflater, også de fleste kortfibrede tepper. Produktene kan tråkkes på direkte etter at de er limt, men limet 
er først 100 % herdet etter 72 timer, og skal helst ikke rengjøres før etter dette. Før liming rengjøres gulvet med 
vanlige rengjøringsmidler. Deretter rengjøres med ST-Naturrens eller lignende for å fjerne fett eller annen film 
fra gulvet, og avslutt med rent vann. Sørg for at overflaten er tørr før indikatorene monteres.

LIM/MONTERING
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