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GH form ApS                                                                                                                 Pictoform®  plattor i gjutjärn  
                                                                                                                                         Ledstråk system för blinda                                                             

 
                                                                                                                           

                                                                                                                        

 

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

i det offentliga rummet. Tillverkat av GHform i samarbete med Knud Holscher. 

 

Pictoform® plattor i gjutjärn är av Segjärn och finns med markeringsknoppar eller ledlinjer, i flera olika 

storlekar. Alla är 70mm höga, förutom Pictoline plattorna i 600x600, vilka är 80mm höga. Det finns även val 

plattor, dessa är helt släta. Alla plattorna är gjutna som ett skal, där hål utrymmet är fyllt med B25 betong, 

därmed lägger man plattan precis som andra plattor på väl packad barlast och komprimerad sättsand. 

Gjutjärnet går igenom en rostningsprocess vilket är som värst de första månaderna. Inom ett år slutar detta 

nästan helt och plattorna framstår då som patinerat gjutjärn, vilket är mörk brunt. Det är viktigt att man 

inte lägger de närliggande beläggningsplattorna direkt bredvid utan har en fog på 3 mm så att rosten och 

regnvattnet kan rinna av på sidorna. 

Särskild hänsyn 

Om gjutjärns ledlinje-/uppmärksamhetsfält plattorna läggs i stackar under placering, skal de läggas på ett 
underlag av plastfolie eller liknande för att undgå missfärgning. 

2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLLNING 

    

Rengörning och rengöringsmetoder Ingen underhållning mer än sopning av löv och smuts när 
nödvändigt. 

 
Eftersyn/kontroll 

 
Utförs vid leverans. 

  
  

3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING 

 

Flyktiga organiska sammanhang Ingen 
Formaldehyd(H2CO) Ingen 
Ammoniak (NH3) Ingen 
Cancer framkallande sammanhang Ingen 
Utsläpp genom Ingen 
Utsläpp till Ingen 
Påverknings index Ingen 
Miljödeklarationer Rekommenderad på Byggvarubedömning & Sundahus 

1. PRODUKT BESKRIVELSE 
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4. VIKTIGA FAROR 

 

Inga speciella faror vid normal användning av Pictoform® ledlinjer 

5. FÖRPACKNINGS MATERIAL FRÅN GH FORM 

 

Se också www.pictoform.dk 

6. AVFALLS BEHANDLING 

 
Avfallstyp och koder 

 
Järn och betong 17 04 05 och 10 13 14 

Hantering  Material återvinning 
Härkomst Industri 

 

 

7. TEKNISK SERVICE 

 

DANMARK 

Handels namn Pictoform® 
Producent GH form AS 
Organisationsnummer DK75193416 
Adress Bækgårdsvej 64 
Postnummer och ort DK 4140 Borup 
Telefon +45 59440990 
E-post mail@ghform.dk 
Internet adress www.ghform.dk 
Kontakt person Christian Wolff 

 
 

 

 

Ungefärlig livslängd/användnings tid:  30 år 
 


