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SKILT 8XX FGG F/FOLIESKJÆRER 

 
 

 
 

Produktbeskrivelse 

Skilt 808 kan brukes som underskilt til enkelte forbudsskilt, påbudsskilt og opplysningsskilt. 
Tillatte underskilttekster er gitt i etterfølgende tekst og figurer. Det skal ikke brukes andre 
tekstvarianter for de angitte forhold. Underskilt skal bare brukes sammen med et 
hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. 
Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra 
Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle 
underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet. Underskilt med tekst brukes når 
det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt 
med symbol, tall eller annet.  
 
Størrelse og utforming: Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til 
hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med 
vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. 
Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med 
mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.  
Se statens vegvesens håndbok N300 og håndbok N301 for mer informasjon. 

NRF-nr. Artikkelnavn Lengde 
(mm) 

Bredde 
(mm) 

Høyde 
(mm) 

Vekt 
(Kg) 

Volum 
(L) 

 9719757 
SKILT 8XX FGG F/1L 850X225 
F/FOLIESKJÆRER 

850 3 225 1,6 0,6 

9719758 
SKILT 8XX FGG F/2L 850X380 
F/FOLIESKJÆRER 

850 3 380 2,7 1,0 

9719759 
SKILT 8XX FGG F/3L 850X565 
F/FOLIESKJÆRER 

850 3 565 3,9 1,4 
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Teknisk beskrivelse 

  Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310 

 
 

Monteringsanvisning 

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer. 

 
 

Drifts- og vedlikeholdsinstruks 

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. 

 
 

Avfallsinstruks 

Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk. 

 
 

Tilhørende produkter 

 
 

NRF-nr. Artikkelnavn 

9720042 
9720043 
9720046 
9720047 
9720044 
9720045 
9720048 
9720049 
9720249 
9720184 
9720185 
9720186 
9720195 
9720196 
9720198 
9720107 
9720108 

Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk 
Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk 
Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk 
Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk 
Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk 
Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk 
Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk 
Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk 
Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk 
Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk 
Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk 
Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk 
Oslo – klammer komplett 
Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk 
Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk 


