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Tekniskt datablad

Kontrastmarkering för glasytor - SIVI4 och SIVI2 -

 A Produktbeskrivning
Stora glasytor utan någon som helst kontrastmarkering kan förväxlas med dörrar och andra öppningar. De bör därför markeras för att undvika sammanstötning.  
Detta säger Boverkets byggregler om glasytor:

BFS 2011:26, BBR 8:35
”Glasytor somär oskyddade och så placerade att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Glasytor och 
infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.”

BFS 2011:26, BBR 8:351
”Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar ska vara tydligt markerade.”

Boverket rekommenderar dig att använda markeringar som avviker mot bakgrunden och som är synliga för både stående och sittande personer.
Dessa självhäftande band är idealiska för att markera glasytor som inte kan eller önskas täckas i sin helhet. Banden ger en tydlig markering med ett bevarat 
snyggt helhetsintryck.

SIVI2
1 ark med 6 runda märken Ø 10 cm
5/6 märken räcker för att täcka en glasyta på 1 m

SIVI2
1 band med 5 vita, 13 mm breda linjer
Mått: 5 cm x 10 m

 A Bruksinstruktioner
Banden fästs på glasets insida med hjälp av tvålvatten. Underlaget måste vara damm-, smuts- och fettfritt.
Banden rengörs med milt tvålvatten. Undvik att rengöra dem tidigare än 30 dagar efter applicering. Använd inte grova tvättsvampar då dessa kan repa banden.
Förväntad hållbarhet: 12 till 15 år.
Produkten förvaras  i sin originalförpackning i upp till 2 år från tillverkningsdatumet. Den bör förvaras på en torr plats undan direkt solljus och vid en temperatur 
på max 38°C.

 A Tekniska egenskaper

SIVI2 SIVI4

Tjocklek 70 micron 36 micron

Klistertyp polymerbaserat akryllim 13 g/m² polymerbaserat akryllim 13 g/m²

Skyddsfi lm silikonbelagt papper 100 micron silikonbelagt papper 100 micron

Temperaturtålighet -20°C till +80°C -20°C till +80°C

Appliceringstemperatur minst +5°C minst +5°C

Brandklass M1 M1

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.


