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AIRSTEPS®

Som den eneste på verdensplan producerer Nordic Platform 
stilladsdæk lavet af komposit. Vi har dermed udfordret 
markedet, som er præget af tungt træ og dyrt aluminium. 
Idéen om at konstruere et bedre alternativ til konventionelle 
stilladsdæk har været bærende siden etableringen af
Nordic Platform P/S.

Med AIRSTEPS har vi nået målet, og kan tilbyde markedet 
et stærkere og lettere alternativ, med lang levetid og i farve 
efter kundens valg.
Alle dæk er syre-base resistente, brandsikre og opfylder de 
fremtidige strengere arbejdsmiljømæssige krav.

AIRSTEPS dæk er IPR-beskyttet i henhold til en PCT-patent.

NORDIC PLATFORM P/S’ KOMPOSITDÆK 
REVOLUTIONERER STILLADSMARKEDET!

HARD WORK - MADE EASYSTILLADSDÆK

Vores AIRSTEPS er utrolig stærke og opfylder 
alle krav til en stilladsklasse 6 og giver nye 
standarder inden for sikkerhed og ergonomi på 
byggepladsen.

• Kan tilpasses i alle farver
• Udstyres med eget logo

LET, MEN MEGET STÆRK KOMPOSITTENS FORDELE

REKLAMÉR PÅ DINE
EGNE AIRSTEPS!

• Høj styrke
• Fleksibel
• Utrolig Let
• Alle længder og bredder
• Leveres til alle stilladsklasser (1-6)
• Syre + base bestandig
• Brand bestandig (UL94 V-0)
• Optager ikke vand
• Skridsikker overflade
• Nem at rengøre / rengøringsvenlig
• Lang holdbarhed
• Temperatur -30° til + 70°
• Overholder nyeste standarder for 

ergonomi på arbejdspladsen
• Genanvendeligt

AIRSTEPS - DEN NYE GENERATION AF STILLADSDÆK!

1.  DRIFT OG VEDLIGEHOLD:
Som alt andet byggemateriel skal AIRSTEPS naturligvis 
også rengøres og vedligeholdes for at bevare deres værdi 
i mindst det tidsrum, der er garanteret eller planlagt.

Main profiles og crossbeams er resistente overfor middel-
stærke baser og syrer – herunder også saltsyre i for-
bindelse med afrensning af murværk – og kan derfor 
afrenses med de fleste markedsførte midler. Bemærk,
at trallematerialet i modsætning til aluminiumstraller også 
er resistent overfor de i byggeprocessen ofte benyttede 
basiske midler, som fx natriumhydroxid.

Mekanisk afrensning er dog i tilfælde af alvorlig tils-
mudsning også nødvendig og mulig, blot der ikke an-
vendes skærende værktøjer. Ved højtryksrensning tages 
de samme forholdsregler som ved afrensning af finér-
traller, idet høje tryk og lille afstand til emnet bør undgås 
for at modvirke overfladeskader. 

2. BORTSKAFFELSE:
Afbrænding – genvinding af pallernes energiindhold:
Profilen indeholder 35 %-vægt brændbart materiale, så 
kasserede profiler giver derfor et væsentligt energibidrag 
i forbindelse med afbrænding, dog er det ikke alle for-
brændingsanlæg der tillader, at væsentlige mængder glas 
indgår i askeindholdet.
Da polyester kun består af grundstofferne kul, brint og ilt, 
vil der ved korrekt forbrænding kun udvikles kultveilte og 
vanddampe, og ingen miljøgifte.

Genbrug:
Komposit-trallematerialet – både main profiles og cross-
beams – er neutralt i den forstand, at det er meget svært 
nedbrydeligt i naturen. Det er derfor egnet til – efter 
passende neddeling til granulat eller som fyldmateriale i 
stabile blandinger som beton, i asfaltblandinger og som 
underlag for vejopbygninger i forbindelse med andet
sten- og grusmateriale.
Crossbeams kan – i højere værdimæssig henseende – 
dog indgå som værdifuld genbrugsplast i utallige
produktioner af plastprodukter. 

MILJØ



REKLAMÉR PÅ DINE EGNE AIRSTEPS!

AIRSTEPS STILLADSDÆK I ALLE LÆNGDER OG BREDDER!

Vores produktsortiment vokser konstant. Vi er styret af dine krav og ideer.

FREMSTILLET AF KOMPOSIT!
AIRSTEPS STILLADSDÆK BESLAG til forskellige systemer AIRSTEPS LOGO DÆK
AIRSTEPS  er utrolig let, har høj styrke, optager ikke vand, syre og base 
bestandig og med skridsikker overflade. AIRSTEPS Komposit dæk opfylder 
alle belastningskrav til stilladsklasse 6, og overholder de nyeste standarder 
for ergonomi på arbejdspladsen. 

I ALUMINIUM, STÅL OG KOMPOSIT!
AIRSTEPS kan tilpasses i alle farver og udstyres med eget logo. Så kan 
man på lang afstand se, hvem dækket tilhører. 


