
 
 

 
FDV-DOKUMENTASJON. 

 
 

Trapp levert ubehandlet. 
 
Drift: Trappen / trappedelene må overflatebehandles så raskt som mulig, og før 

trappen tas i bruk. Vi gjør oppmerksom på at trapp behandlet med visse oljer 
eller vannbaserte lakktyper o.l. kan gi knirk. 

 
                       Rengjøring avhenger av hva slags overflatebehandling trappen får. 
 

Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder 
trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker 
skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene. 

 
  På grunn av varmepåvirkning og variasjon i luftfuktighet kan det oppstå  
  tørkesprekker, ujevnheter og noe knirk. Dette anses ikke som mangel, jfr. våre 
  salgs og leveringsbetingelser. 

 
 
Vedlikehold: Følg anvisning for det benyttede produkt. 
 
. 
 

Trapp levert med 2 strøk lakk. 
 
Drift: Trappen / de lakkerte delene rengjøres skånsomt med lunkent vann tilsatt 

syntetisk vaskemiddel, for eksempel Ajax eller Zalo.  Bruk lite vann, og tørk 
straks av. Grønnsåpe må ikke brukes.   
Det er benyttet vannbasert lakk på akrylatbasis som er herdet under ultraviolett 
lys.  
Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder 
trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker 
skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene. 
 

 
Vedlikehold: Påse at man alltid har et lakklag å slite på. Ved behov for overlakkering 

mattslipes med fint sandpapir korning 180 - 200, rengjøres og overlakkeres med 
en vanntynnbar lakk av anerkjent fabrikat.  
 
Hvis man får skade i treverket kan dette forsøkes utbedret ved å fjerne  

                       lakken på det skadede området, og legge på litt vann.  Når dette har svellet og  
                       tørket (ca. ett døgn), slipes området lett med sandpapir korning 180 - 200 og  
                       overlakkeres to strøk som beskrevet ovenfor.  



 
 
 
 

Trapp levert lakkbeiset. 
 
Drift: Trappen / de lakkerte delene rengjøres skånsomt med lunkent vann tilsatt 

syntetisk vaskemiddel, for eksempel Ajax eller Zalo. Bruk lite vann, og tørk 
straks av. Grønnsåpe må ikke brukes.  
Det er benyttet vannbasert lakk på akrylatbasis som er herdet under ultraviolett 
lys. 
Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder 
trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker 
skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene. 
 

  På grunn av varmepåvirkning og variasjon i luftfuktighet kan det oppstå  
  tørkesprekker, ujevnheter og noe knirk. Dette anses ikke som mangel, jfr. våre 
  salgs og leverings-betingelser, www.nor-trapp.no. 

 
 
 
Vedlikehold: Påse at man alltid har et lakklag å slite på. Ved behov for overlakkering 

mattslipes med fint sandpapir korning 180 - 200, rengjøres og  overlakkeres 
med en vanntynnbar lakk av anerkjent fabrikat. 

 
Hvis man får skade i treverket kan dette forsøkes utbedret ved å fjerne  

                       lakken på det skadede området, og legge på litt vann.  Når dette har svellet og  
tørket (ca. ett døgn), slipes området lett med sandpapir korning 180 – 200, evt. 
beises og overlakkeres to strøk som beskrevet ovenfor.  

. 

. 
 

Trapp levert malt. 
 
Drift:             Det må påregnes flikkmaling etter montering.  Mattslip med sandpapir K: 180-
  200, rengjør og påfør akrylatbasert maling av anerkjent malingsfabrikat.  
  Rengjør skånsomt med litt lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel, for  
 eksempel Ajax eller Zalo, tørk straks av.  Grønnsåpe må ikke brukes. På   
 trappetrinn anbefales en god gulvmaling av anerkjent malingsfabrikat. 

 
Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder 
trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker 
skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.  
På grunn av varmepåvirkning og variasjon i luftfuktighet kan det oppstå 
tørkesprekker, ujevnheter og noe knirk. Dette anses ikke som mangel, jfr. våre 
salgs og leveringsbetingelser. 
Se www.nor-trapp.no . 

http://www.nor-trapp.no/
http://www.nor-trapp.no/


 
 
 
 
                     
Vedlikehold: Påse at man alltid har et malingslag å slite på. Ved behov for overmaling eller 

lakkering mattslipes med fint sandpapir korning 180 - 200, rengjøres og 
overmales/lakkeres med en vanntynnbart produkt av anerkjent malingsfabrikat.  

 Vi anbefaler å teste på et lite synlig sted før behandling utføres i full skala. 
 
  Vi leverer trapper malt i NCS S0502-Y og NCS S0500-N, i UV herdene  
  vanntynnbar akrylatmaling brukt i industrien.  Trapper med spesialfarge blir 
  levert med 2-komponent syreherdende maling. 
 
 
 

Trapp levert oljet. 
 
Drift:  Bruk en lett fuktet klut med et mildt rengjøringsmiddel.  
 

Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder 
trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker 
skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene. 

 
  På grunn av varmepåvirkning og variasjon i luftfuktighet kan det oppstå  
  tørkesprekker, ujevnheter og noe knirk. Dette anses ikke som mangel, jfr. våre 
  salgs og leveringsbetingelser som finnes på vår hjemmeside www.nor-trapp.no. 
 
 
Vedlikehold:  Trapper er utsatt for daglig slitasje. Det anbefales derfor årlig vedlikehold av 

sliteflatene på trappen.  
 Trinnene slipes lett med pussesvamp, k:250 eller finere. Slip med ved-retningen 

for å unngå riper. Fjern pussestøv. Påfør med klut et tynt, jevnt lag av en 
anerkjent klar hardvoksolje. Poler av overflødig olje med en myk klut innen 15 
min. Tørketid ca. 8-12 t. Ved søl på malte deler, tørk av snarest. Følg 
bruksanvisning for det valgte produkt. Hvis det har oppstått flekker eller skader, 
puss dette bort med pussepapir k:120. Slip med vedretning. Fjern pussestøv. 
Påfør riktig farget olje på reparert område. La tørke i 24 t. Slip lett over med 
k:250, og påfør klar olje i henhold til overstående.  

  
 OBS! Risiko for selvantenning. Kluter og lign. må brennes. 
 
 

 
 

http://www.nor-trapp.no/

