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Halkskyddsband - APSI -

 A Produktbeskrivning
• Tejpen består av grovkorniga partiklar som binds samman med hjälp av en hållbar polymermassa på en kraftig aluminiumfolie. Baksidan är belagd med ett 

gummibaserat, tryckkänsligt lim. Produkten är speciellt framtagen för att kunna sträckas och anpassas till oregelbundna ytor såsom till exempel strukturerade 
metallytor, maskindelar eller fotplåtar på stegar.

 A Användningsområden
• Denna produkt används främst på skrovliga och ojämna ytor inom industri, livsmedelsservice och handel. Produkten kan appliceras i torra, våta eller oljiga 

miljöer där vanliga halkskydd ej rekommenderas.
• Produktegenskaper: Mycket fl exibel; Böjbar; Hållbar; Motståndskraftig mot kemikalier; Lätt att applicera.

 A Produktegenskaper

Typ av test Testvärde

Färg Svart

Tjocklek vid applicering
MIL D-17951 Ships 0,9 mm

UV-resistens God

Brandsäkerhet
ASTM E 648-95A :
Genomsnittlig kritisk strålningsfl ux
NFPA
FAR 25853, Appendix F, del I :
Sektion (a)(1)(ii)
Sektion (a)(2)(ii)

1,02 W/cm²
Överträffar kraven för klass I

Godkänd
Godkänd

Rökdensitet
ASTM E662-95 (NFPA 258) :
Brinnande
Ej brinnande

8
9

Lägsta appliceringstemperatur + 4°C

Lägsta brukstemperatur - 4°C

Högsta brukstemperatur + 79°C

Statisk friktionskoeffi cient
MIL-D-17951E Ships Specifi cerad nedan

Yta Skick Värde Minimum

Gummi

Torr 1,38 0,60

Våt 1,25 0,60

Oljig 1,28 0,60

Läder

Torr 1,04 0,60

Våt 1,46 0,60

Oljig Ej tillämpat ---
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Typ av test Testvärde

Dynamisk friktionskoeffi cient
MIL-D-17951E Ships Specifi cerad nedan

Yta Skick Värde Minimum

Gummi

Torr 1,04 0,50

Våt 0,94 0,60

Oljig 0,95 0,30

Läder

Torr 0,72 0,40

Våt 1,14 0,40

Oljig Ej tillämpat ---

Halkmotstånd
DIN 51130 (ZHI/571) :
Friktion (oljig)
Friktion på oljigt metallunderlag med /utan halkskydd

R13
R12/R10

 A Kemisk resistens

Vatten R Mineralsprit ER

Tvål R Trikloretylen ER

Lösningsmedel R Jordnötsolja R

Klor (5,25 Natrium hypoklorit) RÅ Hydralolja (skydrol 500B) R

1% Natriumklorid ER Motorolja R

1% Hydrokloridsyra R Bensin (blyfri) TK

25% Svavelsyra i vatten R Dieselolja RÅ

25% Isopropyl alkohol R 50% kylarvätska i vatten R

Metyl Etylketon RÅ Vindrutetvätt R

• Notera att testvärdena uppnåtts efter 7 dagars exponering för respektive testämne när halkskyddet sitter på ett underlag i rostfritt stål.

 A Applicering och rengöring
• Appliceringsinstruktioner följer med varje enskild förpackning. Se längre ned i detta dokument.

R = Rekommenderas för tillfällig exponering
RÅ = rekommenderas endast för kortvarig exponering
ER = Rekommenderas ej
TK =  Kan tåla mycket kortvarig kontakt, men bör då noga 

rengöras med jämna mellanrum

 A Förvaring
• Användaren rekommenderas förvara produkten i sin förslutna originalförpackning, föredragsvis vid en temperatur mellan 15°C och 30°C med 

luftfuktighetsförhållanden mellan 50% och 60%.
• Användaren rekommenderas använda produkten inom 3 år från det datum som visas på kartongen.

 A Hållbarhet
• När detta halkskydd utsätts för trafi k från enbart fotgängare håller det för åtminstone 1 miljon passager (omkring 3000 personer som går över det var dag). 

Fordonstrafi k rekommenderas ej och leder till en väsentligt förkortad livslängd.

 A Avfallshantering
• Produkten kan slängas i avsedda containers eller brännas upp. Den europeiska avfallskoden är 20.01.04.
• Denna produkt tillverkas i USA och omvandlas i Frankrike på ISO 9002-godkända anläggningar.

 A Appliceringsinstruktioner
• Försäkra dig om att ytan är ren, torr och jämn samt att yttemperaturen ligger över 10°C innan applicering.
• Laga håliga eller sprucka ytor. Avlägsna fl agnad färg och färgrester från underlaget. Ta bort eventuellt golvvax och tvätta golvytan. Använd alltid ett läpligt 

rengöringsmedel eller lösningsmedel och torka av med en trasa.

Ytunderlag Rekommenderad behandling

Bar metall, polyetylen, polypropen Torka av med lösningsmedel och låt torka

Målad metall, målad plast, målat trä, fi berglas Torka av med lösningsmedel eller avfettningsmedel och låt torka

Porös betong Torka av med avfettningsmedel, skölj och låt torka

Målad betong Torka av med avfettningsmedel, skölj och låt torka

Vinyl, kakel, marmor, keramik Avlägsna golvfi nish, tvätta skölj och låt torka

Stenkakel Torka av med avfettningsmedel, skölj och låt torka
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 A Hjälpfulla tips
• Ojämna eller jämna porösa ytor : Målas med 3M grundfärg för god vidhäftning.
• Målade underlag :  Halkskyddet kan appliceras på de fl esta underlag i gott skick och fäster lika väl som den underliggande färgen. Målade ytor måste vara 

ordentligt torra innan applicering.
• Behandlat och obehandlat trä : Träytor måste vara tätade eller målade innan halkskyddet kan appliceras.
• Vattendränkta områden :  Detta halkskydd rekommenderas ej i de områden som kontinuerligt befi nner sig under vatten och ej heller där det fi nns risk för 

återkommande vattenläckage.
• Spruckna eller gropiga golv :  Försök ej applicera halkskyddet så att det överbryggar sprickor, skarvar eller håligheter i underlaget. Dela upp halkskyddet i 

mindre bitar.
• Köksgolv och oljiga golv : Halkskyddet rekommenderas ej för applicering på stenkakel i kommerciella kök då dessa ofta är impregnerade av fett.
• Våtområden :  För extra skydd för fukt- eller vätskeöverskott (ej konstant fukt) använd 3M Scotch-Seal™ 1103 transparent tätning för att skydda hörnen av ditt 

halkskydd gentemot inträngande fukt.

 A Underhåll
• Håll halkskyddet fritt från smuts, damm och andra ämnen som kan minska skyddets skrovlighet om de tillåts bilda ett lager på dess yta.

• Halkskyddet bör borstas eller skuras rent med jämna mellanrum. Använd ett lämpligt avfettnings-/rengöringsmedel för att hålla materialet samt närliggande ytor 
fria från jord, smuts och olja.

• För att avlägsna eller byta ut slitna eller trasiga halkskydd:
1. Börja med att dra loss gammalt material. En värmepistol eller skrapa kan underlätta detta arbete.
2.  Efter att det gamla materialet avlägsnats helt används ett avfettningsmedel eller lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel för att få bort limrester innan ett 

nytt halkskydd kan appliceras.

1. Olika band ska läggas med max 12 mm mellanrum från varandra.

2. Runda av hörnen på band som skärs från en rulle.

3.  Skala bort skyddsfi lmen cirka 50 mm in från den ena sidan och placera på den önskade ytan. OBS ! Undvik i största möjligaste mån att röra vid limmet med 
fi ngrarna.

4. Fortsätt att avlägsna skyddsfi lmen under det att du trycker hårt på bandet för att få det att fästa ordentligt.

5.  För minder bitar, avlägsna skyddsfi lmen helt och hållet. Håll biten i dess ändar och böj den något med den limmade sidan utåt. Placera mitten av den lilla biten 
i mitten av det önskade området och tryck till för att få halkskyddet att fästa.

6. Tillämpa ett kraftigt tryck över hela halkskyddet. Använd en gummiroller eller ett liknande verktyg och jobba från mitten ut mot kanterna.

7. På trappor appliceras halkskyddet 12 till 15 mm från trappstegskanten för att förhindra att kanterna rullar ihop sig. Detta förhindrar även onödigt slitage.

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


