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1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE 

Beskrivelse  

  
Konsoll for snørekkverk 

 
 

 
Snøfanger gelender. 2 rørs. 

 
 

 
Sikringskrok for feste av tau/line 

 

 
Nomo Snøfanger 

 

Skarpnes tilbehørsprodukter for taksikring 
 
Stigetrinn til betong og tegl. Innfesteskinne (passer til alle typer trinn) festes i takets 
bærende konstruksjon og kobles sammen med det øverste trinnet. Skarpnes stigetrinn fås i 
30 og 40 cm. 
 
Snøfangersystem/Snørekkverk bestående av braketter til feste og snøfangerrør (2rørs) i 
1,2  meters lengder. Montering i henhold til snølastkrav i området. 
 
Takbro stillbar til alle takfall. 
 
Feieplatå brukes til arbeidsplattform for feieren. 
 
Pipeplattform for montering ved pipe slik at feieren kommer til når pipa er høy. Husk 
innfesteskinne til dette produktet. Pipeplattformen finnes i en liten (PP82) og en stor 
(PP130) versjon. 
 
Sikringskrok for feste sikringstau. 
 
Stigesikring for å hindre at stigen sklir. 
 
Snøfangerkrok hindrer snø i å skli på taket. Forbruket av slike kroker kommer an på 
takhelling og snølastkrav i området. De kan med spesiell fordel brukes til å hindre snø i å 
komme ned i gradrenner. 

Se for øvrig alternativer for farger. 

Bruksområde 
Tilbehør for taksikring 

Alternativer 
 
Stigetrinn fås i teglrød og sort 
 
Snøfangersystem/rekkverk fås i teglrød og sort. 
 
Takbro, Feierplatå og Pipeplattform  fås i fargene teglrød og sort. 
 
Sikringskrok og Stigesikring fås i fargen sort. 
 
Produktene kan også bestilles i spesialfarger som galvanisert, brun eller mørk rød. 
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA 
Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov 
  
Ikke relevant.  

3. MONTERING/UTFØRELSE 
NS 3420-kode for utførelse 
   
Ingen henvisninger.  

NS 3451-kode for bygningsdel 
 

 

239 Annen utvendig komplettering.  

Referanse til NBI byggdetaljer 
 

 

544.101 tekking med takstein. Materialer, legging og forankring. (del I og II).  

525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak..  

Øvrige henvisninger  

 
 Se også egen leggeanvisning. 

Transport og lagring 
 

 

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE 
Kode for avfallsbehandling 
 
1699 | 1000 | 0600 | _ _ _ _  

Type emballasje 
 
Papp og kartong, plast. 
 
 
 

7. ANSVARLIG FIRMA 
Produsent/importør Skarpnes AS 

  

Organisasjonsnr. NO 975 890 309 MVA 

Adresse Østerhus industriområde 

Postnr. og poststed 4879 Grimstad 

Telefon 37 25 88 00 

Telefaks 37 25 88 01 

E-post post@skarpnes.com 

Internettadresse www.skarpnes.com 

 

TSI / 6.4.4 R127/G19/B153  

 


