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Produkt-/FDV-dokumentasjon 

Teknisk beskrivelse 

Materiale: Bambus 
Refleks av folieklasse 1. Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310. 

NRF-nr. Artikkelnavn 

Brøytestikker i bambus 

Antall pr bunt: 100 stk 

Brøytestikker i bambus kommer med følgende mål: 
9723705 Brøytestikk bambus 1,8 meter Ø16/18 u/refleks 
9723333 Brøytestikk bambus 1,8 meter Ø16/18 m refleks kl.1 
9723703 Brøytestikk bambus 2,5 meter Ø20/22 u/refleks 
9723704 Brøytestikk bambus 2,5 meter Ø20/22 m/refleks 5cm  kl.1 
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Monteringsanvisning 

Brøytestikk som settes ut for å markere stikkrenneender og andre objekt utenfor vegbanen, 
samt brøytestikk langs gang- og sykkelveger og i lommer, skal ikke ha refleks. 

Brøytestikk skal settes langs vegkanten, men trukket så langt inn mot asfaltkant på veg med 
fast dekke og mot kjørebanen på grusveger, at det normalt kan kjøres ut mot brøytestikkene 
eller etter spesiell beskrivelse. 

Brøytestikk skal plasseres parvis. På rettlinje skal avstanden være inntil ca 50 meter. I 
horisontalkurver med radius mindre enn 300 meter, samt i skarpe høybrekk, skal avstanden 
mellom brøytestikkene være inntil ca 25 meter. Bruer/brurekkverk og rekkverksavslutninger 
skal markeres med brøytestikk i tillegg til brøytestikk satt opp med normalavstandene.  

Minst 3 brøytestikk skal være synlige samtidig på samme side av vegen. Synlighet skal 
vurderes fra bil med nærlys i mørke. 
Skadet eller manglende brøytestikk skal erstattes innen 4 uker. Hvis to eller flere brøytestikk 
på rad mangler eller ikke er synlig, skal de erstattes innen 2 uker. Brøytestikk skal rettes opp 
innen 1 uke når de er villedende i forhold til å vise vegens linjeføring. For mer informasjon, se 
Statens Vegvesens Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. 

Driftsinstruks 

Vasking av refleks iht anvisning i håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av 
riksveger. 

Vedlikeholds- og avfallsinstruks 

Produktet leveres som restavfall til offentlig deponi ved endt bruk. 

Tilhørende produkter 

NRF-nr. Artikkelnavn 

9723401 
9723402 

Refleks til brøytestikk 5 cm x 45,7 meter 
Refleks til brøytestikk 10 cm x 45,7 meter 




