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Type 1 - enkeltsidige skilt (parallelt med veggen)
Denne type skilt har piktogram på 
bare en enkelt side og installeres 
direkte på mottaksflaten. De er bare 
synlige forfra.

Type 2 - dobbeltsidige skilt (vinkelrett på veggen)
Denne type skilt  er tosidig og leveres 
med en brakett for veggmontering, 
men leveres ikke med festetilbehør. 
Merk: Når du ber om et Type 2-skilt, 
bør du alltid vurdere å plassere 
braketten til venstre kant av den 
nødvendige kodereferansen. Type 
2-skilting er tilgjengelig med enten 
en fast eller fleksibel brakett.

Type 3 (hengende fra taket)
Denne type skilt er 
dobbeltsidig og for oppheng 
ned fra tak. Den leveres 
med forborede fjæringshull, 
men leveres ikke med 
festetilbehør.

Type P - Panoramaskilt (montering på 
vegg eller tak)

Også kjent som plogskilt kan 
denne typen skilt monteres 
på en vegg eller et tak. 
Denne skilttypen gir økt sikt 
og hele 180 °.

OMFANG / OM DENNE MANUALEN
Denne installasjonsmanualen tar sikte på å gi praktiske retningslinjer for riktig installasjon av de 
forskjellige elementene til de selvklebende produktene.

I - Før installasjon

GENERELLE HENSYN
For å oppnå best mulig kvalitet på installasjonen så vel som effektivitet, er det avgjørende før 
installasjon igangsettes at installatøren gjør en god analyse av bygning og type overflate der det 
skal installeres, dette gjelder også miljøforholdene lokalt. Denne analysen vil muliggjøre valg av 
skiltelementer, festesystemer og installasjonsmetoden som er den mest passende.

• Installasjonmsoverflate
Overflatetypen der skiltingen skal monteres er det viktigste når du velger riktig skilttype. Type 
materiale og installasjonsmetoder bør velges med tanke på påføringsoverflaten. Installatøren bør 
verifisere overflatens ruhet / porøsitet, tilstedeværelsen av fuktighet eller smuss. En grov og porøs 
vegg tillater ikke valg av selvklebende elementer og kan kreve feste ved bruk av skruer, men 
glatte overflater gir gode festeforhold for liming.

• Miljø
I spesielt tøffe miljøer, som er tilfellet med noen industrielle aktiviteter eller maritime miljøer, 
anbefales det at aluminiumsskilting og påføring av en ekstra gjennomsiktig beskyttelsesfilm. 
Denne filmen gir ytterligere beskyttelse mot nedbrytende faktorer som salthetsaggresjon, 
fuktighet, UV-skade og samtidig beskyttelse mot graffiti.Installatøren må derfor analysere typen 
og aktivitetene på installasjonsstedet og den mulige tilstedeværelsen av etsende stoffer.

• Skilttyper
Ulike typer skilting kan velges avhengig av ønsket synsvinkel. Det er fire mulige skilttyper 
tilgjengelig:
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VALG AV INSTALLASJONSMÅTE
Basert på analysen før installasjonen, må installatøren velge en av installasjonsmetodene som 
presenteres:

• Installasjon med selvklebende materialer
For å sikre godt feste, anbefales det å sikre at monteringsflaten blir effektivt klargjort og 
rengjort for å sikre fjerning av alt støv og fett. Feste kan oppnås ved påføring av forskjellige typer 
klebemidler, silisium eller dobbeltsidig klebebånd. Det anbefales imidlertid at Everlux Adhesive 
vurderes.

- Nødvendig verktøy:
Rengjøring: Tørr klut og rengjøringsmiddel (sanitæralkohol, alkohol, industrielle kluter osv.)                                                                            
Installasjon: Everlux limtuber eller dobbeltsidig selvklebende tape, egnet tilgang, målebånd, 
blyant, vater og linoleumskniv der det er nødvendig. 

• Installasjon ved å skru
Everlux skilting leveres vanligvis uten forhåndsborede hull for montering med skruer, men kan 
leveres på forespørsel om nødvendig. Den mest hensiktsmessige typen og størrelsen på skruer 
og plugger som skal brukes, blir styrt av type vegg eller overflate der installasjonen vil foregå, 
sammen med størrelsen og vekten av skiltingen som skal monteres.

- Nødvendig verktøy:
Installasjon: Skruer, plugger, bor, elektrisk bor, skrutrekker, egnet  tilgang, målebånd, blyant, 
vater og sikkerhetskniv der det er nødvendig.

• Installasjon via monteringsbraketter
Når det gjelder skilt med store dimensjoner, spesielt de som skal installeres i tunneler eller 
lager, kan Type 2-skilting med monteringsbrakett eller panoramaskilting være den mest 
passende løsningen.

- Nødvendig verktøy:
Rengjøring: Tørr klut og rengjøringsmiddel (sanitæralkohol, alkohol, industrielle kluter osv.)                                                                            
Installasjon: Everlux limtuber eller dobbeltsidig selvklebende tape, egnet tilgang, målebånd, 
blyant, vater og linoleumskniv der det er nødvendig. 

• Installasjon av Excellence Everlux skilt
Excellence-skiltene leveres med spesifikke monteringsfester (selges separat - se 
Excellence-katalogen).
www.everlux.eu/excellence/ExcellencebyEverlux_KatalogNO.pdf
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INSTALLASJONSPOSISJONER FOR SIKKERHETSSKILT SOM KREVES IHT. NS 3926

Installasjonshøyden for de forskjellige elementene i skiltsystemet er på tre nivåer:

A - Skilting som skal installeres på høyt nivå er ment for alle brukere av et gitt rom og skal 
installeres mellom 1,8 - 3,0 m.  Se for øvrig NS 3926 om montering på høyt nivå.

B - Skilting som skal installeres på mellomnivå er ment for den personen som skal betjene 
utstyret og / eller følge instruksjonene som er gitt. Skilting skal installeres rett over utstyret og 
innenfor høyden på 1,2 - 1,8 m. Se for øvrig NS 3926 om montering på mellomhøyt nivå. 

C - Skiltesystemer som skal installeres på lavt nivå (LLL - Low Location Lighting) sørger for 
belysning av rømningsveier og plassering av brannslokkingsutstyr på lavt nivå som er definert 
som under 0,40 m. LLL-systemer inkluderer skilting installert på vegger og gulv og gir et 
kontinuerlig rømningsmiddel.
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Velg riktig monteringshøyde i henhold til NS 3926.
Merk: Forsikre deg om at monteringsflaten er ren og fri for støv 
samt fett.

Hvis montering skjer med lim, silisium eller tosidig teip, 
legg på baksiden av skiltet: 
- Dobbeltsidig tape på alle fire hjørner eller; 
- Påfør en 5 mm limperle på baksiden av skiltene 
kontinuerlig og jevnt rundt omkretsen av skiltkonturen 
og 1 cm fra skiltkanten.

Fest skiltet på det merkede stedet ved hjelp av et vater.
Merk: Skilt leveres uten festeutstyr.

II - INSTALLASJON

Etterfølgende presenteres installasjonsprosedyrene, etter produkttype fra Everlux Signage 
Security System: 
- PVC-skilting 
- Selvklebende skilt og striper 
- Sted med lav belysning (LLL) 
- Tilbehør 
- Everlux-beskyttelse

SKILT I STIV PLAST
Installasjonsmetode avhenger av hvilken type skilt som monteres. Nedenfor er de fire typene 
fiksering:

• Type 1 installasjon

Velg riktig monteringshøyde i henhold til NS 3926.
Merk: Hvis du montere med lim, må du sørge for at 
mottaksflaten er ren og fri for støv samt fett. 

Monteringsmetode:
- Påfør dobbeltsidig tape eller lim med lim langs 
overflaten som skal festes til veggen eller taket.
Merk: Forsikre deg om at skiltflaten (fleksibel eller stiv) er ren 
og fri for støv samt fett. 

Monter skiltet på det merkede stedet med en 
skrutrekker hvis festemetoden er med skruer og 
plugger.
Merk:
- På ujevnt underlag, fest skiltet med skruer;
- For Type 2-skilt med fleksible braketter anbefales det at skrue 
og skive brukes for å unngå for stramming og kompromittering 
av brakettmaterialet;
-Det anbefales at skilt med en bredde på 300mm + skal festes 
med skruer og plugger.

• Type 2 installasjon
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Velg riktig monteringshøyde i henhold til NS 3926.

Monteringsmetode:
- Monter dobbeltsidig tape eller bruk lim langs 
overflaten som skal festes til veggen eller taket.
Merk: Hvis du montere med lim, må du sørge for at 
mottaksflaten er ren og fri for støv samt fett.

Påfør skiltet på det merkede stedet med en skrutrekker 
hvis festemetoden er med skruer og plugger.
Merk: 
- På ujevnt underlag, bruk skruer for å feste skiltet;
- For Type 2-skilt med fleksible braketter anbefales det 
at skruehalsbånd brukes for å unngå for stramming og 
kompromittering av brakettmaterialet;
-Det anbefales at skilt med en bredde på 300mm + skal festes 
med skruer og plugger. 

Merk: Installering av skilt med andre utskriftsbaser følger de samme prosedyrene. Hvis du installerer skilt med 
ekstraordinære dimensjoner, kan det hende du må justere prosedyren.

• Panoramisk (hjørne) installasjon

Etter å ha definert hengende / monteringstilbehør, velg 
riktig monteringshøyde i henhold til NS 3926.

Merk monteringsstedene og installer skiltene i henhold 
til valgte hengende / monteringsmetoder.
Observer:
- Når du bestemmer hvilket hengende / festemateriale 
som er mest hensiktsmessig, anbefales det å ta i 
betraktning overflaten / byggematerialene som vil støtte 
skiltet når de installeres;
- Et omvendt Type 2-skilt med montert enten en stiv 
eller fleksibel brakett langs overkanten kan også 
vurderes når du monterer skilt i taket.
Merk: Skiltene leveres uten hengende- / monteringstilbehør.

I skilt med størrelse som overstiger 600x300mm, 
anbefaler vi at opphenget er laget med kabler / skjevt / 
skrått monteringsutstyr for å kompensere for bøyestyrke 
og dermed forhindre skiltkurvatur.
Vi anbefaler at avstanden mellom hullene i skiltet 
reduseres og at hullene lages med referanse til 15% 
til 20% av den totale lengden på skiltet (fra kanten til 
midten).

Når det ikke er mulighet for å endre festepunktene i skiltet eller i taket som antyder at 
kablene holder seg loddrette, presenterer vi som en løsning levering av Type 3-skilt med en 
stiv plastbunn eller med en aluminiumsprofil som gir større styrke strukturen (skilt med stiv 
base eller profil).

• Type 3 installasjon
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SELVKLEBENDE SKILT OG LLL SELVKLEBENDE STRIPEINSTALLASJON
Etterlysende skilt og selvklebende striper påføres direkte på mottaksflatene. En vellykket 
installasjonen av selvklebende produkter påvirkes sterkt av monteringsflaten og av at de riktige 
forberedende trinnene blir tatt.

Viktig notat:
Overflaten må være ordentlig klargjort for å sikre jevn vedheft. Det anbefales sterkt at 
monteringsflaten rengjøres / klargjøres før installasjon med avfettingsløsning, for eksempel 
isopropylalkohol, alkohol, tynner eller lignende.
Det anbefales ikke å bruke selvklebende skilt og striper på porøse, ru, uregelmessige overflater 
og / eller der det er hull og / eller skjøter. 

Klargjør mottaksflaten ved å fjerne støv og fett med et 
egnet rengjøringsmiddel.

Fjern beskyttelsesfilmen fra det selvklebende 
materialet før montering av skiltet.

Monter det selvklebende skiltet eller stripen på den 
tidligere klargjorte overflaten.
Merk: Det anbefales ikke å montere selvklebende materiale på 
grove, ujevne eller porøse overflater eller over hull og skjøter. 

Når det selvklebende skiltet eller stripen er plassert, 
trykk konstant og jevnt over hele skiltflaten fra midten 
av skiltet og ved å arbeide utover til kantene og 
hjørnene. 
En kantrulle for tapet kan hjelpe med denne 
prosessen, da den påfører jevnt trykk over skiltflaten. 

Skiltet blir helt festet omtrent 2 timer etter installasjon og vellykket montering, vedheft og 
holdbarhet av produktet er helt avhengig av installasjonsforholdene beskrevet ovenfor.

Merk: Den type monteringsoverflate der produktet påføres (robust, grovt, porøst osv.) sammen med 
utilstrekkelig forberedelse av monteringsflaten (fjerning av støv, fett osv.) kan ha en sterk innvirkning på 
holdbarhet, vedheft og produktgaranti av det selvklebende skiltet eller stripen. For ytterligere 
informasjon, se det aktuelle tekniske databladet for disse produktene.

For mer informasjon, se vår installasjonsveiledning for selvklebende produkter.
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INSTALLASJON MED LAV BELYSNING (LLL)
LLL-systemet består av en rekke produkter som er egnet for montering på vegg- og gulvflater.

• LLL Stiv PVC-linjeinstallasjon
Everlux LLL stive PVC-striper kan påføres direkte på veggen eller vedheftingsmetoder, eller kan 
settes inn i ekstruderte aluminiumsprofilskinner som oftest er festet til veggen med skruer og 
plugger.

LLL Stiv PVC-linjeinstallasjon - festet direkte til monteringsflaten:

Forbered monteringsflaten ved å fjerne støv og fett med et egnet rengjøringsmiddel.

Merk høyden der den stive PVC-stripen skal monteres, ved hjelp 
av et målebånd og blyant. En maksimal høyde på 0,4m skal 
følges, og flere høydemarkeringer vil sikre riktig plassering.

På baksiden av den stive PVC-stripen påføres en kontinuerlig og 
jevn 5mm lim eller silisium rundt hele omkretsen og ca. 10 mm 
fra ytterkanten.

Plasser den stive PVC-stripen på mottaksflaten ved hjelp av 
høydemarkeringene som en veiledning. Påfør konstant og jevnt 
trykk over hele lengden og bredden av stripen som begynner i 
midten og arbeider utover til kantene og hjørnene.
En kanterulle for tapet kan hjelpe til med denne prosessen, da 
den påfører jevnt trykk over skiltflaten og bidrar til å sikre at 
limet blir forskjøvet og godt spredt.

Hvis det er aktuelt, bruk et vater for å foreta nødvendige 
posisjonsjusteringer. Justeringer må gjøres innen 2 til 5 
minutter etter posisjonering.

2 - 5 min

Merk høyden der profilskinnen i aluminium skal plasseres ved 
hjelp av et målebånd og blyant. En maksimal høyde på 0,4m skal 
følges, og flere høydemarkeringer vil sikre riktig plassering.

Ved hjelp av en drill, skruer og plugger festes 
aluminiumsprofilskinnen til monteringsflaten ved hjelp av 
høydemarkeringene og / eller vateret som en veiledning.

Sett den stive PVC-stripen inn i aluminiumsprofilen.

Når de er satt inn, må du sette på og sikre endekappene.

LLL stiv PVC-linjeinstallasjon - installert med ekstrudert aluminiumsprofilskinne montert på 
mottaksflate:
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• Selvklebende produkter: LLL-striper, skilting, “L’s”, silhuetter og skiver for gulvpåføring
Everlux-LLL-systemet består av etterlysende polykarbonat selvklebende (striper, skilting, 
silhuetter av fotavtrykk, “L” og skiver) for gulv, trappe-installasjon er selvklebende og påføres 
direkte.

Forbered monteringsflaten ved å fjerne støv og fett 
med et egnet rengjøringsmiddel.
Merk: Det anbefales ikke å påføre selvklebende materiale på 
grove, ujevne eller porøse overflater eller over hull og skjøter 
på gulvflaten.

Merk plasseringen for påføring av selvklebende stripe 
eller LLL-komponent på gulvet eller trappeflaten.  

Fjern bakmaterialet.
Påfør selvklebende stripe eller LLL-komponent på det 
ferdig klargjorte gulvet eller trappeflaten.

Etter påføring av den selvklebende stripen eller LLL-
komponenten, må du sikre riktig vedheft ved å legge 
press over hele overflaten. 

En kantrulle for tapet kan hjelpe med denne 
prosessen, da den påfører jevnt trykk over hele 
overflaten.

Merk: Maksimal vedheft oppnås etter en periode på omtrent 
72 timer.

100% - 72h
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• Metallskiver for gulvpåføring
Everlux-LLL-metallskivene kan leveres med eller uten festeskrue.
- Skiver som leveres uten vingemutter festet, påføres direkte på bakken ved vedheft;
- Plater som følger med en vingemutter festet er installert direkte på metallgulvgitteret ved å 
stramme vingemutter.

Metallskiver (leveres uten vingemutter festet)

Forbered montering- og plateoverflatene ved å fjerne støv og fett med et egnet 
rengjøringsmiddel.

Påfør en 5 mm lim på baksiden av platen kontinuerlig 
og jevnt rundt omkretsen og 1 cm fra kanten.
Trykk hardt ned på platen for å sikre en jevn og sikker 
vedheft.

Metallskiver (leveres med vingemutter festet)

Metallskivene som er utstyrt med en vingemutter 
er egnet for metallgittertrapper og gulvflater og 
installeres direkte på mottaksflaten ved å stramme 
vingemutter.

Før skruen gjennom en passende åpning i metallgitteroverflaten, fest vingemutteren og 
stram for å sikre at platen er godt festet. Et passende gjengelåseprodukt (dvs. Loctite 222) 
anbefales for å sikre at vingemutteren ikke løsner og fører til at platen faller av.
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EVERLUX TILBEHØR

• Safety Bumpers 

Everlux sikkerhetsstøtfanger gir beskyttelse til utstyr, bygninger og personell mot støt 
/ kollisjon. Støtfangerne fungerer som et demper, absorberer støt / kollisjonskraft og 
reduserer dermed effekten av en kollisjon. 
 
Gjennom å være etterlysende er Everlux sikkerhets støtfanger også synlige under reduserte 
lysforhold (dvs. strømbrudd).

Everlux sikkerhetsstøtfanger leveres med selvklebende 
teip med høy klebrighet for å muliggjøre enkel, rask og 
effektiv installasjon.
 
Merk: Klargjør mottaksflaten ved å fjerne støv og fett med et 
egnet rengjøringsmiddel.

       

Fjern dekkpapiret

Installer sikkerhetsstøtfangeren ved å presentere den 
øvre enden mot mottaksflaten og fest den forsiktig på 
plass. Trykk på hele overflaten for å sikre fullstendig 
vedheft. 
 
Merk: Det selvklebende materialet er høyt klebrig og skal bare 
settes mot mottaksflaten en gang, da justering / omplassering 
sannsynligvis vil skade overflaten.
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• Trappnesevern

Den ekstruderte aluminiumsprofilen er designet for å beskytte forkantene på trappene og 
trinnene. Produsert med spor som gir sklisikring som er effektiv under våte forhold.
Inn i profilens overflater er det etterlysende sklisikre polykarbonatstrimler som forblir synlige 
under reduserte lysforhold (dvs. strømavbrudd).

Trappenesevernet leveres med 3 x striper med 
selvklebende teip med høy klebrighet for å 
muliggjøre enkel, rask og effektiv installasjon. 
 
Merk: Klargjør mottaksflaten ved å fjerne støv og fett 
med et egnet rengjøringsmiddel.

Fjern dekkpapiret.

Plasser den innvendige vinkelen til 
aluminiumsprofilen langs trappekantens 
lengde ved punkt A & B (som vist i figuren 
nedenfor). Når det er plassert, rull profilen 
tilbake mot trappens bakside og legg direkte 
trykk langs kantene på begge profilflatene for 
å sikre vedheft.
Merk: Det selvklebende materialet har høy 
klebrighet og skal bare presenteres på mottaksflaten 
en gang, da justering / omplassering sannsynligvis 
vil skade overflaten.

A

BFigure 1 Figure 2

Hvis trappematerialet er grovt eller 
porøst, kan det være tilrådelig å vurdere 
installasjon ved hjelp av plugger og skruer. 
Aluminiumsprofilene kan leveres med 
forborede hull hvis spesifisert ved bestilling.
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• Gulvlinjer

Everlux etterlysende aluminium profilgulvlister er utviklet for å påføres uregelmessige 
gulvflater. De tilbyr antiskliegenskaper, selv i oljesølsituasjoner, på grunn av inkludering av 
spor gjennom hele utvidelsen.
Den er utstyrt med polykarbonatfolie Everlux-LLL også sklisikker for å sikre en perfekt 
identifikasjon av korridorene og en utmerket visning selv når du kutter eller svikter 
strømmen. 

Gulvlistene leveres med selvklebende teip 
med høy klebrighet på begge indre overflater 
for å muliggjøre enkel, rask og effektiv 
installasjon.
Merk: sørg for at overflaten der bakken skal 
påføres, er ren og fri for støv og fett.

Fjern dekkpapiret og legg trykk langs hele 
gulvlisten for å sikre fullstendig vedheft. 
Merk: Det selvklebende materialet er høyt klebrig 
og skal bare presenteres på mottaksflaten en gang, 
da justering / omplassering sannsynligvis vil skade 
overflaten.

Hvis gulvoverflaten er grov eller porøs, kan det være tilrådelig å vurdere å installere med 
plugger og skruer. Gulvlistene i aluminium kan leveres med forborede hull hvis spesifisert 
ved bestilling.
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Sikkerhetsrammene er utstyrt med allerede monterte 
aluminiumsprofiler og med følgende tilbehør: 
- 2 bolter og plugger for veggmontering; 
- 2 nylonskiver; 
- 2 unbrakoskruer; 
- 1 unbrakonøkkel; 
- Sjablong for merking av boltposisjoner.

Baksiden av skiltet med rammen har to hull 
montert i midten av sideprofilene som passer til 
veggmonteringsboltene med nylonskiver.

          

Merk av hullene i veggen ved hjelp av sjablongen og 
monter boltene med nylonskivene.

Installer skiltet med rammen ved å stramme 
unbrakoskruene til nylonskivene ved hjelp av 
unbrakonøkkelen. 
Forsikre deg om at skiltet var godt festet og ikke kan 
fjernes fra veggen.

Sikkerhetsrammer
Disse rammene kombinerer en estetisk sans for de installerte skiltene med en permanent 
montering på veggen, og forhindrer dermed hærverk. 

• Rammer

Det er tre typer rammer for montering av skilt:
- Sikkerhetsrammer
- Selvmonterende rammer
- Slanke rammer

Siden hver type krever en annen installasjonsprosess i dette dokumentet, forklarer vi alle trinnene 
som trengs for installasjon av hver type ramme.
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Egenmonterte rammer er utstyrt med følgende 
materialer: 
- 4 ekstruderte aluminiumsprofiler; 
- 4 PVC “L” kontakter; 
- 4 selvklebende pads.

Start med å koble L-ene til profilene for å danne et “U”.

Sett deretter skiltet inn i strukturen.

Installer den siste profilen med L-ene for tilkobling.

På baksiden (av rammen) installerer du de 4 
selvklebende putene i hjørnene på rammen.

Egenmonterende rammer

Slanke rammer er allerede utstyrt med profilene 
samlet, så installasjonen er lik et Type 2-tegn (se 
avsnitt 1.1.1).

Slanke rammer
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Når du bestiller skilting som skal installeres i utendørs forhold, anbefales det at dette 
spesifiseres for å sikre at den mest passende skiltingen leveres for å sikre lang levetid.

Figur som viser påføring av den gjennomsiktige 
beskyttelsesfilmen på et skilt som skal installeres 
utendørs.

Skilt montert på en utendørs stolpe.

www.everlux.com | www.safetyguide.no
Merk: Disse instruksjonene er tilgjengelige på www.safetyguide.no

EVERLUX-BESKYTTELSE
I spesielt tøffe miljøer anbefales det at aluminiumsskilting vurderes. I tillegg kan det også 
vurderes om påføring av en ytterligere gjennomsiktig beskyttende film er hensiktsmessig. Dette 
gir ytterligere beskyttelse mot nedbrytende faktorer som salthetsaggresjon, fuktighet, UV-skader 
etc. Beskyttelsesfilmen kan også tilby et mål for beskyttelse mot graffiti og er egnet for påføring 
på enten aluminiums- eller PVC-skilting.

Beskyttende filmegenskaper:

Kjennetegn Enhet Nominell verdi Tolleranse Internasjonal standard 
og / eller intern

Underlag: PVC-kalandrert 
monomer tykkelse mm 0,070 +/- 10 % ASTM D374 6

Adhesive: acrylic

Total tykkelse mm 0,100 --- ASTM D374 6

Ståltiltredelse N/ “ 10 +/- 2 AFERA 4001 25 

Strekkstyrke N/cm 23 Minimum ASTM D882 14 

Brytende forlengelse % 250 Minimum ASTM D882 14 

Påføringstemperatur °C 
°F

10 - 40 
50 - 104 --- ---

Temperature of exercise °C 
°F

-20 - +80 
-4 - +176 --- ---

I disse situasjonene kan montering av skiltene med skruer osv. Også betraktes som fordelaktig 
sammenlignet med klebemetoder.


