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Pictoform® singel elementen används till etablering av ledlinjer och uppmärksamhetsfält för blinda och 

svagsynta i befintlig beläggning. Hela Pictoform serien är tillverkad i samarbete med Knud Holscher. 

1. PRODUKT BESKRIVELSE 

 

Pictoform® II i rostfritt stål är tillverkade av stål med kvalitet AISI 316, för montering med stav eller till 

montering med bara lim. Man kan välja att få dem fyllda med Epoxi plast i olika färger för kontrast. 

Särskild hänsyn 

Om man lägger Pictoform®II av rostfritt stål i simhallar, där det utsätts för intensiv påverkning av klor, eller 

på järnvägsstationer i närheten av järnvägsspår, bör de betsas innan montering.  

 

mått och vikt 

Knopp Ø 36 mm utan / med stav.  23 / 35 g 

Ledlinje 180x36x5 mm utan / med stav. 172 / 194 g 

Ledlinje 290x36x5 mm utan / med stav. 276 / 337 g 

Stavarna är fastgjutna i knopp eller ledlinje och är 3.5cm långa, koniska 6-8mm breda.               

   

 

MONTERING 

Som hänvisas till 

 ”PICTOFORM®, Anvisning för montering av Pictoform II® med lim”  

 ”PICTOFORM®, Anvisning för montering av Pictoform II® med stav”  
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För härdningstid, var god se anvisningarna på förpackningen på de respektive paketen för  två-

komponentslimmet och avfettningslimmet. 

Lim till fastsättning på ytor 

Information och datablad kan hämtas från Innotecs hemsida www.innotec.dk 

Fit Extra lim som fastsättning på ytor med förankring 

Information och datablad hämtas från Fix Extras hemsida www.spit.dk  

Seal and Bound Remover avfettningsmedel 

Information och datablad hämtas från www.innotec.dk 

 

BERÄKNING  

Hur många ledlinjer behöver man per meter 

 5.2 stk. av 180 mm. ledlinjer 

 3.33 stk. av 290 mm. Ledlinjer 

Till uppmärksamhets fält behövs: 

Uppmärksamhetsfält i diagonalmönster med center avstånd våg- och lod rätt på 100 mm 

Förbrukning per m2 diagonalt – 181st och Kvadratiskt – 144st eller enligt nedan: 

 300 x 300 mm = 0,1 m2    =   13 st. knoppar 

 600 x 600 mm = 0,36 m2  = 61 st. knoppar 

 900 x 900 mm = 0,81 m2  =  145 st. knoppar 

Uppmärksamhets fält i kvadratmönster med center avstånd på 60 mm 

 300 x 300 mm =   0,1  m2  =  16 stk. knoppar 

 600 x 600 mm =   0,36 m2 = 49 stk. knoppar 

 900 x 900 mm =   0,81 m2 =  121 stk. Knoppar 

 

http://www.innotec.dk/
http://www.spit.dk/
http://www.innotec.dk/
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Förbrukning av tvåkomponenets lim för montering med stav 

 50-60 st hål pr. tub Epomax Resine/Resin  

Förbrukning av lim  

 45 st 180mm ledlinjer pr. tub 

 25-30 st 290mm ledlinjer pr. tub 

 200 st knoppar pr. tub 

Tidsförbruk 

Ledelinjer: Tidsförbruk vid montering gjort av två montörer beror på underlaget och betingelser på platsen. 

För bägge typer av montering beräknas ca. 35 meter per. dag à 8 timmar, netto. 

Uppmärksamhets fält: Tidsförbruk vid montering gjort av två montörer beror på underlaget och betingelser 

på platsen. Vid bruk av mall  beräknas ca. 100 knoppar i timmen, netto. 

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL 

    

Rengöring och rengöringsmetoder Allmän rengöring med de rengöringsprodukter som i övrigt 
användes på ytan i fråga. 
Avsyrning får inte förekomma. 
 
Utomhus: Snöskottning med stora snöplogar avrådes. 
 

 
Eftersyn/kontroll 

 
Utförs vid leverering. 

 
Underhållnings instruktioner och –
intervall 

 
En genomgång av ledlinjerna och uppmärksamhetsfälten 
rekommenderas 2-3 veckor efter leverering. Eventuellt lösa 
ledlinjer/knoppar monteras på ordentligt igen. 
 
En årlig underhållning av ledlinjer och uppmärksamhetsfält 
borde utfärdas då de som eventuellt kommit loss eller saknas 
monteras fast igen. 
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3. EMISSION OCH MILJÖPÅVÄRKNING 

 

Flyktiga organiska sammanhang Ingen 
Formaldehyd(H2CO) Ingen 
Ammoniak (NH3) Ingen 
Cancer framkallande sammanhang Ingen 
Utsläpp genom Ingen 
Utsläpp till Ingen 
Påverknings index Ingen 
Miljödeklarationer Denna produkt är accepterad av Byggvarubedömningen 

 

4. VIKTIGA FAROR 

Inga speciella faror vid normal användning av Pictoform® ledstråk 

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM 

Se också www.pictoform.dk 

6. AVFALLS BEHANDLING 

 

Avfallstyp och kod Stål    17 04 05 
Hantering  Material återvinning 
Härkomst  Industri 

  

Ungefärlig livslängd/användnings 
tid: 

 15 år 
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7. TEKNISK SERVICE 

 

 

  DANMARK 

Handelsnamn Pictoform® 
Producent GH form AS 
Organisationsnummer DK75193416 
Adress Bækgårdsvej 64 
Postnummer och ort DK 4140 Borup 
Telefon +45 59440990 
E-post mail@ghform.dk 
Internetadress www.ghform.dk 
Kontaktperson Christian Wolff-Petersen 

 
 
 

 

 

 


