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Dansk industri skal overleve på viden og innovation, og ikke kun 
overleve, men også distancere sig fra konkurrenterne. Det er der-
for afgørende, at danske virksomheder tilfører sine produkter og 
løsninger så stor en viden som muligt. Vink Plast bidrager  dagligt 
til denne udvikling. Det gør vi ved at:

• Dele vores viden med vore kunder

• Være på forkant med den materialeteknologiske udvikling

• Udvikle nye applikationer i samarbejde med vore kunder

• Sætte os ind i vore kunders behov og dermed være partner og 
ikke kun leverandør

• Skabe værdier og konkurrencemæssige fordele for vore kunder

I denne brochure kan du læse om Eurograte® GRP – plast som er 
forstærket med glasfi ber – hvilket tilbyder både styke, fl eksibilitet 
og nem håndtering. Det betyder markante fordele i forhold til 
 andre materialer når det anvendes til gangbroer, værn, bjælker og 
stigesystemer indenfor industrien.

2



vink.dk

Indhold

Eurograte® GRP – glasfi berriste funktionalitet og sikkerhed .........  4

Hærdeplasttyper – kvaliteter til stort set alle applikationer ...............  6

Overfl ader – med sikkerhed som højeste prioritet ...................................  8

Masketyper og dimensioner ......................................................................................  10

Eurograte® lukkede riste ..............................................................................................  12

Eurograte® Hegn ................................................................................................................  14

Pultruderede riste ...............................................................................................................  16

Sikkerhedstrapper ..............................................................................................................  18

Tilbehør .......................................................................................................................................  20

Bearbejdning og montage .........................................................................................  22

Eurograte® Bjælker ..........................................................................................................  24

Eurograte® Gelændersystem ...................................................................................  26

Hvorfor vælge Eurograte® riste? ............................................................................  28

Godkendelser .........................................................................................................................  30

3



vink.dk

Eurograte® GRP – glasfi berriste funk-
tionalitet og sikkerhed...

Lav vægt
En af de kendte egenskaber ved glasfi berforstærket plast er den 
høje styrke i forhold til vægten. Eurograte® GRP riste vejer min-
dre end 1/3 af sammenlignelige stålriste. Det betyder, at man 
kan reducere vægten på konstruktionen, spare penge og forøge 
arbejdssikkerheden i forbindelse med montagen. Derudover 
betyder den lave vægt, at håndtering og rengøring af ristene er 
nemmere.

Brandhæmmende
Med materialets specielle råvaresammensætning, opfylder 
 Eurograte® GRP de fl este sikkerhedsregler og forordninger for 
 applikationer hvor det er nødvendigt at begrænse spredningen af 
ild og røg.

Elektrisk isolerende
Eurograte® GRP er elektrisk isolerende, og denne egenskab be-
tyder, at man kan undlade den omkostningstunge etablering af 
jordforbindelse. Anvendelse af Eurograte® GRP betyder med an-
dre ord, at man opnår en stor sikkerhed i arbejdsområdet samt at 
montagen er hurtigere og billigere.

Eurograte® kan leveres i en speciel elektrisk ledende kvalitet på 
forespørgsel.

Vedligeholdelsesfri
Metalriste har lavere førstegangsomkostninger end Eurograte®

GRP, men hvis man betragter de totale livscyklus omkostninger, 
vil stålriste være den dyreste løsning på grund af de vedligeholdel-
ses- og udskiftningsomkostninger der bliver nødvendige når stål 
korroderer. 

Eurograte® GRP riste har en utrolig lang driftsmæssig levetid. De 
har ikke behov for slibning/sandblæsning og coating, selv efter 
mange år i drift. Det betyder, at Eurograte® GPR riste i længden 
vil være en bedre økonomisk løsning sammenlignet med traditio-
nelle metalriste.

Korrosionsbestandighed
Eurograte® GRP riste er fremstillet af polyester hærdeplast for-
stærket med glasfi bre. Materialerne er valgt ud fra deres korrosi-
onsbestandighed og mekaniske styrke. Ristene er anvendelige i 
de fl este industrier, som dagligt konfronteres med udfordringer 
omkring korrosionsproblemer.

Valget af de bedste hærdeplast kvaliteter (f.eks. polyester, isophta-
lic, vinyl ester og phenol, afhængig af den specifi kke applikation) 
er den optimale løsning, når det gælder uproblematisk drift.

Eurograte® GRP riste gennemfarvede. Det betyder, at selvom en 
Eurograte® riste får en rids vil overfl aden ikke ændre sig.
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Grundet materialets 
særlige egenskaber, er 
Eurograte® GRP riste 
helt vedligeholdelsesfrie.

Vedvarende skridsikkerhed
Eurograte® GRP riste er fremstillet med en speciel skridsikker 
overfl ade. Anvendelsen af integrerede kvarts korn, nedbringer ri-
sikoen for skrid og fald, blandt personalet der arbejder på ristene, 
markant.

Ved at integrere kvarts korn i overfl aden på Eurograte® GRP riste, 
sikres en langtidsholdbar slidstyrke og en fantastisk skridsikker-
hed sammenlignet med andre ristetyper. Selv tilstedeværelsen af 
vand, is, olie eller fedt forringer ikke de skridsikre egenskaber eller 
holdbarheden i slidstyrke og skridsikkerhed.

Eurograte® skridsikre overfl ade er klassifi ceret R13-V10 iht. DIN 
51130 normen, hvilket placerer overfl aden som den bedst mulige 
skridsikre løsning. Andre typer overfl ader kan leveres på fore-
spørgsel.

Sikkert og komfortabelt fodfæste
Dimensionerne på Eurograte® GRP ristenes maskestørrelse giver 
et komfortabelt fodfæste (ergonomisk korrekt), og fremmer der-
med en sikker og komfortabel gang på ristene.

Eurograte® GRP ristenes elasticitet hindrer typisk rygsmerter, selv 
ved længere tids stillestående arbejde på ristene.

Montage og vedligeholdelse 
– let og  uproblematisk
Eurograte® GRP riste produceres i en række standardformater (se 
leveringsprogram andetsteds i denne brochure). Kundespecifi kke 
størrelser kan leveres på forespørgsel.

Lav vægt, nem håndtering og muligheden for at skære materi-
alet på pladsen hvor det skal monteres, betyder at montagen er 
nem, og med markant reducerede montageomkostninger. Når 
man skærer i en Eurograte® GRP riste, åbner man materialet så 
glasfi brene bliver blotlagte. Også det kan man reparere på stedet 
ved hjælp af Vink Plast’ reparations-/forseglingskits. Det kan nemt 
påføres de åbne strukturer på ristene.

Grundet materialets særlige egenskaber, er Eurograte® GRP riste 
helt vedligeholdelsesfrie.

Transmission af radiobølger
Eurograte® GRP riste er også særdeles anvendelige i applikationer 
og på steder, hvor det er nødvendigt at undgå forstyrrelser på 
radiobølger. Det gælder f.eks. ved lufthavne, RM test faciliteter og 
MRI rum.

Mekanisk styrke
På grund af glasfi brenes homogene fordeling i de støbte Euro-
grate® GRP riste, har ristene en fremragende mekanisk styrke, 
som er sammenlignelig med den for metalriste. Den ensartede 
fordeling af glasfi bre i gitterstruktur sikrer en ensartet styrke i 
begge retninger. Selv hvis ristene kortvarigt bliver udsat for en 
overbelastning, vil de ikke, som stålriste, blive permanent defor-
merede. Materialets fl eksibilitet og styrke betyder, at det vender 
tilbage til den oprindelige form, når belastningen fjernes.
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Hærdeplasttyper – kvaliteter til stort 
set alle applikationer...

OC – Superecoline Polyester 
(Brandhæmmende)
En hærdeplast specifi kt udviklet til applikationer i miljøer med 
relativt ringe korrosive påvirkninger. Det kan erstatte metalriste, 
som har behov for regelmæssig vedligeholdelse eller anvendes 
af æstetiske årsager. Polyester orthopthalic hærdeplast er brand-
hæmmende og klassifi ceret efter Bfl -s1 i overensstemmelse med 
den den europæiske norm EN 13501-1:2007.
Standardfarve: Grå RAL 7004 (alternativt Grøn RAL 6001).

EC – Ecoline Polyester – isophthalic basis (Brand-
hæmmende)
En hærdeplast som er anvendelig i de fl este industrielle applikati-
oner. Det opfylder kravene til materialer i korrosive miljøer. Det kan 
med fordel erstatte metalriste, der kræver hyppig vedligeholdelse, 
ligesom det kan anvendes af æstetiske årsager.
Den anvendte polyester hærdeplast er brandhæmmende og 
klassifi ceret efter Bfl -s1 i overensstemmelse med den europæiske 
norm EN 13501-1:2007.
Standardfarve: Grå RAL 7004 (alternativt Grøn RAL 6001)

IC – HQ Isophathalic hærdeplast 
(Brandhæmmende)
Materialet er resistent overfor stænk af eller spildte syrer og alkali-
ner i forskellige koncentrationer og ved forskellige temperaturer. 
Eurograte® GRP riste som er fremstillet i denne hærdeplast, er 
 anvendelig i de fl este korrosive miljøer hvor denne slags produk-
ter anvendes. Produktet er halogenfrit. Det betyder, at materia-
let ved en eventuel brand har et meget lavt gift index. Råvaren 
er klassifi ceret M2-F1 i henhold til AFNOR NF-P 92501 klasse 1 
 (fl ammespredning <25) i henhold til ASTM E84 normen.
Standardfarve: Grøn RAL 6001 (alternativt Grå RAL 7004)
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ID – HQ Isophthalic hærdeplast, super FR (Brandhæm-
mende)
Eurograte® GRP riste som er fremstillet med denne isophtalic, brand-
hæmmende og halogenfri hærdeplast, er specielt udviklet til applika-
tioner hvor brandhæmmende egenskaber er et essentielt krav (f.eks. i 
petrokemisk industri, elsektoren, kemisk industri o.l.) og et meget højt 
sikkerhedsniveau er påkrævet. Råvaren er klassifi ceret M1-F1 i henhold 
til AFNOR NF-P 92501 klasse 1 (fl ammespredning <15) i henhold til 
ASTM E-84 normer.
Standardfarve: Grå RAL 7023.

VC – HQ vinylester hærdeplast 
(Brandhæmmende)
Denne brandhæmmende og halogenfri vinylester hærdeplast er ud-
viklet for at sikre den bedste kemikalieresistens. Det betyder at riste 
fremstillet i denne hærdeplast kan anvendes i ekstremt aggressive 
miljøer. Råvaren er klassifi ceret M1-F1 i henhold til AFNOR NF-P 92501 
klasse 1 (fl ammespredning <25) i henhold til ASTM E-84 normer. 
Standardfarve: Gul RAL 1003 (alternativt Orange RAL 2002)

VD – HQ vinylester hærdeplast, super FR (Brandhæm-
mende)
Denne helt specielle brandhæmmende og halogenfri vinylester hær-
deplast gør det muligt at montere Eurograte® GRP riste i miljøer med 
høje temperaturer og særdeles aggressive miljøer (tilstedeværelse af 
chlorin, svovlsyre og lignende aggressive medier). I sådanne miljøer er 
høje sikkerhedskrav en selvfølge. Råvaren er klassifi ceret M1-F1 i hen-
hold til AFNOR NF-P 92501 klasse 1 (fl ammespredning <15) i henhold til 
ASTM E-84 normer.
Standardfarve: Grå RAL 7005.

PHI – Fenol hærdeplast 
(Super brandhæmmende/lav røgudvikling)
Eurograte® GRP riste fremstillet i fenol hærdeplast anvendes primært i 
applikationer, hvor der stilles store krav til brandhæmmende egenska-
ber samt lav røgudvikling. I sådanne applikationer kan de traditionelle 
råvarer ikke anvendes, idet deres materialeegenskaber forringes ved 
relativt lave temperaturer (70 – 90°C). Fenol råvarer bevarer derimod 
hovedparten af deres egenskaber ved temperaturer helt op til ca. 
200°C. Fenol riste leveres i såvel pultruderede som støbte kvaliteter. 
Eurograte® riste produceret i fenol råvare, opfylder kravene i såvel 
USCG (US Coast Guard) som DNV (Det norske Veritas) klasse 2 og 3.
Standardfarve: Rødbrun. Andre farver leveres med special coating. 

7



vink.dk

Overfl ader – med sikkerhed 
som højeste prioritet...

Skridsikker overfl ade 
Denne overfl ade er den absolut mest skridsikre selv i de værste 
arbejdsmiljøer. Selv tilstedeværelsen af vand, is, olie, voks, fedt 
eller lignende meget glatte medier kan modstås ved anvendelse 
af riste med den skridsikre overfl ade. Den særlige overfl ade med 
indhold af silica korn sikrer en glimrende slidstyrke og en langtids-
holdbar overfl adestruktur. Skridsikkerhed klassifi cering R13-V10 i 
henhold til DIN 51130.

Konkav overfl ade
Riste med en konkav overfl ade er et alternativ til de skridsikre 
kvaliteter, og det til en lavere pris. Ristene anvendes typisk i appli-
kationer, hvor trafi kken ikke er så hyppig, men hvor sikkerheden 
fortsat har en meget høj prioritet.
Skridsikkerhed klassifi cering R12-V10 i henhold til DIN 51130.

Lukket overfl ade
Denne overfl ade gør det muligt at separere to etager i en bygning 
eller andet arbejdsmiljø. Overfl aden forhindrer dryp af vand eller 
kemikalier og røg i at sprede sig mellem to etager/niveauer. Der-
med sikres en høj grad af sikkerhed for personer under niveauet, 
hvor der er røgudvikling eller væskeudslip.
Den ideelle løsning på niveau-/etageadskillelse hvor transport via 
trucks eller trolleyer foregår hyppigt.
Skridsikkerhed klassifi cering R13-V10 i henhold til DIN 51130.

Kundespecifi kke hærdeplaster og farver
Kundespecifi kke farver og specielle hærdeplaster kan tilpasset 
den enkelte applikation og fremstilles i henhold til de konkrete 
krav. Her må der naturligvis forventes udviklingstid og –omkost-
ninger.

Fuldt elektrisk ledende hærdeplast
Ved korrekt jordforbindelse, vil denne specielle elektrisk ledende 
kvalitet være velegnet til hyppig anvendelse, og hindrer opbyg-
ning af uønsket statisk elektricitet. Samtidig bevarer den alle de 
andre fordelagtige egenskaber, som standard kvaliteterne har. 
Velegnet til anvendelse i ATEX områder.
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Elektrisk ledende overfl ade 
Ved korrekt jordforbindelse, vil denne specielle elektrisk ledende 
kvalitet være velegnet til periodisk anvendelse, og hindrer opbyg-
ning af uønsket statisk elektricitet. Samtidig bevarer den alle de 
andre fordelagtige egenskaber, som standard kvaliteterne har.
Velegnet til anvendelse i ATEX områder.

Dørkplade mønstret overfl ade
Denne overfl ade, som er fremstillet ved at støbe en skridsikker 
overfl ade med det traditionelle dørkplade mønster. 

Translucent hærdeplast 
Denne specielle kvalitet er udviklet specielt til arkitektoniske appli-
kationer samt til applikationer i boligbyggeri. Kvaliteten er frem-
stillet med en speciel råvare, som på forespørgsel kan fremstilles i 
en lang række translucente farver. Brandhæmmende kvaliteter er 
også tilgængelige. På forespørgsel leveres selvslukkende kvaliteter 
(M1/F0) fremstillet i epoxy vinylester og epoxy hærdeplasts.

Peel-ply overfl ade
Denne specielle overfl ade er et alternativ til de traditionelle skrid-
sikre kvaliteter, men uden anvendelse silica korn. Overfl aden  sikrer 
en perfekt vedhæftning ved limning og støbning, da overfl aden er 
let nubret og ren når peel-ply vævet fjernes. Materialet kan leveres 
i form af lukkede riste eller som plader.
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Masketyper og dimensioner

1. Kvadratiske masker
Højde
(mm)

Maske
(mm)

Vægt
(kg/m2)

Risteformater
(mm)

13 38x38 (30x30) 5,500 1220x2440, 1220x3660

15 50x50 (42x42) 5,800 1220x2440, 1220x3660

25 40x40 (30x30) 13,000 1000x2000, 1000x3000, 1000x4000, 1200x3000

30 40x40 (30x30) 15,500 1000x2000, 1000x3000, 1000x4000, 1200x3000

38 40x40 (30x30) 19,500 1000x2000, 1000x3000, 1000x4000, 1500x3000

2. Mini kvadratiske masker
Højde
(mm)

Maske
(mm)

Vægt
(kg/m2)

Risteformater
(mm)

30 25x25 (19x19) 16,000 1000x2000, 1000x3000, 1000x4000, 1200x2000, 
1200x4000, 1500x3000

40 25x25 (19x19) 21,000 1000x2000, 1000x4000, 1200x2000, 1200x4000

50 25x25 (19x19) 27,000 1220x3660

3. Mikro kvadratiske masker
Højde
(mm)

Maske
(mm)

Vægt
(kg/m2)

Risteformater
(mm)

30 15x15 (8x8) 19,500 1000x3000

30 20x20 (13x13) 18,000 1007x2007, 1007x3007, 1007x4007

38 20x20 (13x13) 23,000 1007x2007, 1007x3007, 1007x4007

4. ”Heavy duty” masker
Højde
(mm)

Maske
(mm)

Vægt
(kg/m2)

Risteformater
(mm)

50 50x50 (42x42) 21,500 1220x2440, 1220x3660, 1220x4000

55 50x25 (40x16) 30,000 1500x3000

63 38x38 (26x26) 52,000 1530x2002, 1530x4004

5. Rektangulære masker
Højde
(mm)

Maske
(mm)

Vægt
(kg/m2)

Risteformater
(mm)

25 100x25 (92x18) 13,500 1000x2000, 1000x3000, 1000x4000

28 100x50 (90x40) 9,500 1500x2000, 1500x4100
Andre formater kan leveres på forespørgsel: 1220x2440 mm, 1220x3660 mm, 1220x4000 mm

6. Støbte Eurograte® riste produceret i fenol råvare leveres i følgende dimensioner
Højde
(mm)

Maske center
(mm)

Vægt
(kg/m2)

Risteformater
(mm)

38,1 152,4x38,1 19,550 1220x3670
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4. 5.

6.
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Eurograte® lukkede riste
De lukkede Eurograte® riste er fremstillet i én støbeproces, ud fra 
den samme bærende struktur som de åbne riste. De lukkede riste 
anvendes i applikationer, hvor det er vigtigt at skærme for tabte 
genstande eller for stænk, spildte væsker og røg.

Overfl ade
Overfl aden på de lukkede Eurograte® riste er opbygget af fl ere lag 
bestående af vævet glasmåtte med integreret skridsikker over-
fl ade med integrerede silika korn.
Klassifi ceret R13-V10 i henhold til DIN51130.

Tykkelser
Tykkelsen på overfl aden af en lukket Eurograte® rist kan variere fra 
3 mm til 8 mm, helt afhængig af applikationens krav. Lukkede ri-
ste kan endvidere leveres i en sandwich udgave, hvor begge sider 
er lukket. Denne udgave har forbedrede mekaniske egenskaber.
Ved montage af lukkede Eurograte® riste, skal man altid anvende 
mindst 4 monteringsbeslag for at undgå at risten vrider sig.
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De anvendes typisk som 
 substitution af betonpla-
der på grund af deres lave 
vægt, store mekaniske styrke, 
 vedligeholdelsesfrie egen-
skaber samt gode isolerende 
egenskaber.

Belastning
Afhængig af maskestørrelsen er den maksimalt tilladelige belast-
ning for de lukkede sandwichriste forøget med fra 35 % til 200 % 
i forhold til standardriste med åben overfl ade. Ved behov for ek-
sakte data, kontaktes Vink Plast.

Eurograte® lukkede riste er godkendt af ENEL – Italiens største 
elforsyningsselskab – til anvendelse som overdækninger på kabel-
render. De anvendes typisk som substitution af betonplader på 
grund af deres lave vægt, store mekaniske styrke, vedligeholdel-
sesfrie egenskaber samt gode isolerende egenskaber.
Godkendt farve: Grå RAL 7004 (alternativt Grøn RAL 6001).

Eurograte® plane plader
Sortimentet af plane Eurograte® plader fi ndes i samme formater 
som ristene. Tykkelserne varierer fra 3 mm til 10 mm afhængig af 
den konkrete anvendelse. Eurograte® plane plader kan monteres 
med særlige monteringsbeslag eller limes. Pladerne kan leveres 
såvel med en skridsikker overfl ade med integreret silika korn, som 
helt glatte plader eller med peel-ply overfl ade.
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Udover at være at være elek-
trisk isolerende, ikke mag-
netisk og ikke ledende, er 
Eurograte® Hegn stort set 
vedligeholdelsesfri, og skal 
ikke jordes eller males.

Eurograte® Hegn
Eurograte® Hegn er produceret ved samme proces som riste an-
vendt til gulve. Eurograte® Hegn er den ideelle løsning til anven-
delser som sikkerhedshegn, med eller uden elektrisk isolerende 
egenskaber.

Udover at være at være elektrisk isolerende, ikke magnetisk og 
ikke ledende, er Eurograte® Hegn stort set vedligeholdelsesfri, og 
skal ikke jordes eller males. Hegnet har samme egenskaber selv 
efter mange års anvendelse. 

Eurograte® Hegn leveres med GRP monteringsstolper fremstillet i 
isophtalic hærdeplast eller i en brandhæmmende type.
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Eurograte® Hegnssystemet med al tilbehør, leveres i tre typer med forskellige montageløs-
ninger 

Standardfarve: Grøn RAL 6001 (alternativt: Grå RAL 7004)

Maskestørrelse Tykkelse Dimension Vægt

100x50 mm 28 mm 1500x2000 mm 9,500 kg/m2

50x50 mm 15 mm 1220x1530 mm 5,800 kg/m2

220x60 mm 40 mm 1552x2017 mm 9,000 kg/m2

Andre maskestørrelser og dimensioner leveres på forespørgsel.

Eurograte® Hegnsstolper leveres i følgende dimensioner
Standardfarve: Grøn RAL 6001 (alternativt: Grå RAL 7004)

Form Dimension Længde Vægt

Rektangulær 85x25x3x4 mm 6000 mm 1,170 kg/m

Kvardratisk 50x50x5x5 mm 6000 mm 1,530 kg/m

Kvadratisk 90x90x8x8 mm 6000 mm 4,500 kg/m

Eurograte® Hegnsstolpefod leveres i følgende dimensioner
Form Bundplade Anvendes til Materiale

Rektangulær, 4 huller 100x170 tykkelse 3 mm 85x25 mm stolpe AISI 304/316

Trapezformet, 3 huller 150x150 tykkelse 3 mm 50x50 mm stolpe AISI 304/316

Rektangulær, 2 huller 70x150 tykkelse 3 mm 50x50 mm stolpe AISI 304/316

Rektangulær, 2/3 huller 100x150 tykkelse 14 mm 50x50 mm stolpe GRP isophtalic
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Pultruderede riste
Eurograte® pultruderede riste er fremstillet af pultruderede pro-
fi ler (I- eller T-profi ler) i isophthalic eller vinylester hærdeplast. 
Ristene er mekanisk samlede og limet hvilket sikre en høj korrosi-
onsbestandighed samt en glimrende mekanisk styrke. Den høje 
styrke skyldes at der er en høj procentdel glasfi bre i forhold til 
hærdeplast. Glasfi beren er dels roving (vævet struktur), fi berg-
lasmåtte (uorganiseret struktur), glasfi bre (ensrettet struktur)).

Takket være materialets indbyggede egenskaber, er Eurograte®

Pultruderede riste det bedste materialevalg, sammenlignet med 
traditionelle aluminiums- og stålriste, specielt i korrosive miljøer.

Pultruderede Eurograte® riste leveres standard i farven gul (iso-
phtalic hærdeplast) eller grå (vinyl ester hærdeplast). Riste med 
en anderledes geometri og alternative råvarer leveres på fore-
spørgsel.
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Takket være materialets 
indbyggede egenskaber, 
er Eurograte Pultruderede 
riste det bedste materi-
alevalg, sammenlignet 
med traditionelle alumini-
ums- og stålriste,  specielt i 
korrosive  miljøer.

Bærende
profi l

Højde på bæ-
rende profi l 

(mm)

Bredde på 
bærende pro-

fi l (mm)

Centerlinie på 
bærende pro-

fi l (mm)

Åbning 
(mm)

Åbent areal 
(%)

Vægt
(kg/m2)

I 25,4 15,2 38,1 22,9 60,0 11,000

I 38,1 15,2 30,5 15,2 50,0 19,100

I 38,1 15,2 38,1 22,9 60,0 16,100

T 25,4 38,1 50,8 12,7 33,0 12,200

T 50,8 25,4 38,1 12,7 33,0 19,500

T 50,8 25,4 50,8 25,4 50,0 15,100

I fenol kvalitet leveres pultruderede riste i fuld format på 1524x6096 mm og med følgende dimensioner:

Bærende
profi l

Højde på bæ-
rende profi l 

(mm)

Bredde på 
bærende pro-

fi l (mm)

Centerlinie på 
bærende pro-

fi l (mm)

Åbning 
(mm)

Åbent areal 
(%)

Vægt
(kg/m2)

I 38,1 15,24 38,1 22,9 60,0 14,950
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Sikkerhedstrapper
Eurograte® Trappetrin
Dette produkt er udviklet på baggrund af grundige studier af 
uheld som opstår på trappetrin eller omkring trapper. Trappe-
trinnene er produceret efter samme principper som ristene, men 
med en forstærket forkant i en anden farve og med en perma-
nent skridsikker overfl ade. Det betyder, at der er tale om et pro-
dukt der giver maksimal sikkerhed på og omkring trapper. 

Montering af trapper og trappetrin anbefales i alle områder, hvor 
der kan være risiko for uheld. Sikkerheden forstærkes yderligere 
ved at trinnenes gittermønster opfylder krav om, at komponen-
ter med en diameter på ned til Ø20 mm ikke kan falde igennem 
trappetrinnets masker. 

Maske
(mm)

Tykkelse
(mm)

Dimension
(mm)

Vægt
(kg/m)

25x25 (19x19) 40 307x2000/3000/4000 6,600

40x40 (30x30) 38 290x2000/3000/4000 6,200

15x15 (8x8) 30 307x2000/3000/4000 5,800
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Eurograte® Trappe Covers
Eurograte® Trappe Covers kan leveres i såvel støbte som pultruderede 
kvaliteter og er den rette løsning når det gælder om at gøre trapper sik-
rere både i civile og industrielle applikationer. De kan monteres på alle 
eksisterende trappetrin uanset om disse er fremstillet af træ, stål eller 
beton. Montagen foregår enten mekanisk eller ved limning. Den spe-
cielle, permanente tilsætning af silika korn giver en glimrende skridsik-
kerhed under stort set alle ekstreme forhold, det være sig tilstedeværelse 
af vand, is, olie voks eller lignende meget glatte medier.

Eurograte® Trappe Covers leveres med en gul forkant. Det gør trinnene 
meget synlige og skærper fodgængernes opmærksomhed, og som en 
konsekvens af det, reduceres risikoen for uheld.

Type Tykkelse
(mm)

Dimension
(mm)

Vægt
(kg/stk)

Eurograte® Trappe Cover 
(støbt) 3,0 320x3000 7,700

Eurograte® Trappe Cover 
(støbt) 6,0 320x3000 14,500

Eurograte® Trappe Cover 
(pultruderet) 3,5 150/230/300x3000 5,500

Eurograte® Sikkerheds Forkant
Eurograte® Sikkerhed Forkant er en sikkerhedskant på 70x40 mm. 
Produktet gør det muligt at løse skridproblemer på eksisterende 
trappetrin på en nem og økonomisk måde. 

Sikkerhedskanten primære fordele er: Rejfede kanter, integreret 
og permanent skridsikker overfl ade, gul sikkerhedsfarve. Sikker-
hedskanten monteres meget nemt på eksisterende trappetrin 
enten mekanisk eller ved limning.

Tykkelse
(mm)

Dimension
(mm)

Vægt
(kg)

3,2 70x40x3000 2,400
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Den specielle, permanente tilsætning af  silika korn 
giver en glimrende skridsikkerhed under stort set 
alle ekstreme forhold, det være sig tilstedeværelse 
af vand, is, olie voks eller lignende meget glatte 
 medier.

Tilbehør
Montagebeslag for Eurograte® riste 
– ”J-clips” typen
”J-clips” anvendes til at montere åbne Eurograte® riste i forskellige 
tykkelser (13, 20, 25, 30 og 38 mm). Disse clips kan anvendes ved 
bolt/møtrik samlinger (A), med spændebøjler (B) samt ved anven-
delse af samleskinne (C).

Alle komponenter er fremstillet i Aisi 316 rustfrit stål (zink belagt 
på forespørgsel).

Montagebeslag for Eurograte® riste 
– ”M-clips” typen
”M-clips” anvendes til at montere åbne Eurograte® riste med 
kvadratiske masker (30x30 mm) og tykkelserne (13, 20, 25, 30, 38 
mm). Disse clips kan anvendes ved bolt/møtrik samlinger (A), med 
spændebøjler (B) samt ved anvendelse af samleskinne (C).

Alle komponenter er fremstillet i Aisi 316 rustfrit stål (zink belagt 
på forespørgsel).

Montagebeslag for Eurograte® riste 
– ”Skive” typen
Monteringsbeslag af ”Skive” type F7.25 anvendes til fastgørelse af 
lukkede Eurograte® riste og plane Eurograte® plader samt Euro-
grate® Trappe Covers.

Monteringsbeslag af ”Skive” type F0.25 anvendes til fastgørelse af 
Eurograte® riste med kvadratiske mini-masker 8x8 mm og 13x13 
mm i forskellige tykkelser (22, 30, 40 mm) eller rektangulære ma-
sker på 50x25 mm i 55 mm tykkelse.

Disse clips kan anvendes ved bolt/møtrik samlinger (A), med 
spændebøjler (B) samt ved anvendelse af samleskinne (C).

Alle komponenter er fremstillet i Aisi 316 rustfrit stål.
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Justerbare fødder for Eurograte® riste 
(”elefantfødder”)
Justerbare fødder for Eurograte® riste, er designet, så de passer 
perfekt til såvel lukkede som åbne Eurograte® riste for at skabe 
fl ydende gulve eller hævede arbejdsplatforme uden anvendelse af 
omkostningetunge underkonstruktioner.

Ved at anvende justerbare fødder kan man endvidere opnå et 
anvendeligt rum under gulvet f.eks. til kabler, rør o.l.. Endvidere vil 
det ekstra rum være særdeles anvendeligt til procesmæssige for-
mål (væskeafl edning, luft ventilering o.l.).

De justerbare fødder er fremstillet af PE HD, hvilket betyder, at de 
kan monteres i de fl este korrosive miljøer.

Produktsortimentet omfatter justerbare fødder med selvnivelle-
rende egenskaber som sikrer, at eventuelle ujævnheder eller ni-
veauforskelle i gulvet udlignes.

Justerbare fødder kan leveres i forskellige højder fra 30 mm til 800 
mm.

Forseglings sæt
Når Eurograte® riste er skåret i forbindelse med fremstilling eller 
montage, bør man beskytte de skårne fl ader mod kemiske an-
greb, som kan opstå i de blotlagte glasfi bre.

Til det formål kan leveres et hærdeplast forseglings sæt. For at for-
enkle forseglingsprocessen er alle nødvendige komponenter og 
tilbehør en del af sættet (hærdeplast, måtte, katalysator, beholder, 
pensel, handsker og brugervejledning)
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Eurograte® riste er 
 resistente overfor mil-
jømæssige og 
kemisk korrosion. 
Derfor kræver de ikke 
sandblæsning, ma-
ling eller coating 
– selv efter mange års 
drift.

Bearbejdning og montage
Skæring
At skære i Eurograte® riste er ret nemt og stort set det samme 
som at arbejde i træ, man skal dog have følgende enkle retnings-
linjer i erindring.

For at opnå en perfekt, ren og lige skæring, anbefales det at man 
anvender en rundsav med en diamantbelagt klinge til murværk 
samt en normal omdrejningshastighed uden overdrevet pres på 
værktøjet.

Hvor der skal foretages runde skæringer, anbefales det at an-
vende en stiksav med en diamantbelagt klinge for at sikre en 
bearbejdning i en høj kvalitet. Hvor der er tale om begrænsede 
skæringer, vil det være muligt at anvende en standardklinge, dog 
vil kvaliteten af skæringen blive lidt dårligere, og værktøjet bliver 
hurtigt slidt. 

Hvis klingen tilstoppes af glasfi bre, anbefales det at rengøre den 
ved at skære i en mursten. En hyppig rengøring af værktøjer an-
befales, da glasfi bre er meget slidende.

Færdigbehandling
Eurograte® riste er resistente overfor miljømæssige og kemisk 
korrosion. Derfor kræver de ikke sandblæsning, maling eller coa-
ting – selv efter mange års drift. Hvis ristene skal monteres i sær-
ligt korrosive miljøer, anbefales det, at savskårne kanter forsegles 
med en beskyttende hærdeplast. Derved vil kanterne opnå den 
normale kemikalieresistens, ligesom det sikrer en beskyttelse af 
de glasfi bre, som er blevet synlige efter en skæring. Dermed fore-
bygges mulige kemikalieangreb på materialet.

Forseglings sæt indgår i vort sortiment
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5mm5mm 5mm 5mm 10mm 5mm

Sammenføjning af kanter
Når Eurograte® riste er blevet skåret, er den traditionelle sammen-
føjning af de åbne sider – som ved metalriste – overfl ødig. Det 
skyldes, at de fritlagte gitre kan tåle belastninger og ikke svækkes 
af lokal belastning.

Montage
Når man monterer Eurograte® riste, skal man beregne et spille-
rum på 5-10 mm på alle sider afhængig af montage, temperatur, 
 applikation og produkt.

Eurograte® riste skal fastgøres med specielle beslag, minimum 4 
beslag pr. rist. Lukkede riste har en naturlig tendens til at slå sig. 
Derfor anbefales det stærkt at fastgøre dem i henhold til neden-
stående beskrivelser med egnede beslag.

Monteringsbeslagene skal vurderes nøje i henhold til det miljø, 
 ristene skal fungere i (zink belagt eller AISI 316 rustfrit stål).

For at fordele belastning og spændinger på ret vis, skal bredden 
af understøtningerne mindst være lig med højden på risten. Hvis 
der f.eks monteres en Eurograte® riste med maskestørrelse på 
19x19 mm og en højde på 30 mm, skal den understøttes af en 
mindst 30 mm bred bjælke/profi l på begge sider.
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Eurograte® Bjælker
Eurograte® Bjælker er fremstillet ved pultrudering. Bjælkerne 
indeholder op til 70 % glasfi bre, hvilket er garanti for en høj meka-
nisk styrke. Eurograte® Bjælkernes materialestruktur, som består 
af kontinuerlige og retningsbestemte fi bre, sikrer en glimrende 
slag- og udmattelsesstyrke. Permanent deformation vil ikke op-
træde, selv ved utilsigtede overbelastninger.

Eurograte® Bjælker har mange fordele, f.eks.:

•  Stor stivhed
•  Glimrende korrosionsbestandighed
•  Elektrisk og termisk isolering
•  Lav vægt
•  Vedligeholdesfri
•  Nem montage
•  Gennemfarvede
•  Ingen behov for at jordforbinde
•  Leveres gennemfarvet
•  Generer ikke radiobølger

Eurograte® Bjælker er udviklet af specialister, som bl.a. har haft 
fokus på, at materialesammensætningen har alle de egenskaber, 
som en bærende konstruktion kræver. Her menes:

•  Stor trækstyrke
•  Stor trykstyrke
•  Stor bøjestyrke
•  Stor tværgående styrke
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Nem at anvende
Afhængig af den styrke en konstruktion kræver, er det relativt 
simpelt at vælge den rigtige form – man anvender ganske enkelt 
samme fremgangsmåde som ved valg af stålprofi ler.

Eurograte® Bjælker er nemme at skære og montere ved anven-
delse af traditionelle værktøjer. Konstruktioner med Eurograte®

Bjælker kan samles meget hurtigere og nemmere end traditio-
nelle stålbjælker, ikke mindst på grund af materialets lave vægt.

Lav vægt og isolerende egenskaber
Med samme stivhed, har en Eurograte® Bjælke 3 gange lavere 
vægt end en tilsvarende stålbjælke. Denne vægtbesparelse fører 
til væsentlig lavere transport-, håndterings-, montage- og vedli-
geholdelsesomkostninger på konstruktioner, som normalt skal 
udsættes for løbende vedligeholdelse.

Eurograte® Bjælker generer ikke radiobølger ligesom de har en 
glimrende elektrisk og termisk isoleringsevne.

GRP gevindstænger og møtrikker
GRP gevindstænger og møtrikker fremstillet i epoxy hærdeplast 
har en glimrende mekanisk styrke og kemikalieresistens. Med 
GRP gevindstænger og møtrikker kan man samle konstruktioner 
helt uden anvendelse af metaldele.
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Eurograte® Gelændersystem
Profi lerne som anvendes i Eurograte® Gelændersystemer, er 
fremstillet ved pultrudering og indeholder op til 70 % glasfi bre, 
hvilket giver profi lerne nogle fantastiske mekaniske egenskaber. 
Profi lernes materialestruktur, som består af kontinuerlige og ret-
ningsbestemte fi bre, sikrer en glimrende slag- og udmattelses-
styrke. Permanent deformation vil ikke optræde, selv ved utilsig-
tede overbelastninger.

Den meget lave vægt sikrer lave montageomkostninger. Dette 
sammenholdt med, at der aldrig vil være behov for at male Euro-
grate® Gelændersystemer gør dem stort set vedligeholdesfri og 
dermed til en særdeles økonomisk løsning.

Eurograte® Gelændersystemet indeholder en række standardi-
serede moduler, men med mulighed for at inkludere adskillige 
tilbehørskomponenter, hvilket gør det muligt at tilpasse systemet 
til specielle behov. Eurograte® Gelændersystemer er nemme at 
montere.

Man opnår masser af fordele ved at anvende Eurograte® Gelæn-
dersystemer, f.eks.:

•  Korrosionsbestandighed
•  Lav vægt
•  Elektrisk isolering
•  Vedligeholdesfri konstruktion
•  Nem montage
•  Ingen behov for at jordforbinde
•  Gennemfarvet produkt, som ikke skal males
•  Generer ikke radiobølger
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Eurograte® Gelændersystemer opfylder kravene i EN 14122-3 Nor-
men. Hvis højden på et muligt fald overstiger 500 mm, skal der 
monteres et sikkerhedsgelænder. Minimumshøjden på gelæn-
deret er 1100 mm mål fra gulvet. Sikkerhedsgelænderet skal in-
kludere mindst en mellemliggende knæprofi l. Åbningen mellem 
vandrette profi ler må ikke overskride 500 mm. En sparkeplade 
skal placeres maksimalt 10 mm over gulvhøjde. Afstanden mellem 
de lodrette stolper skal begrænses til maksimalt 1500 mm.

Standard hærdeplast:  Polyester Isophthalic
Standad farver: Signalgul eller grå (andre farver leveres   
  på forespørgsel)

Eurograte® Gelændersystemer kan med særlig fordel anvendes 
indenfor følgende segmenter:

•  Kemisk industri
•  Afsaltningsanlæg
•  Elektricitets- og fjernvarmeanlæg
•  Offshore industri
•  Tekstilindustri
•  Træ- og papirfabrikker
•  Garverier
•  Vandbehandlingsanlæg/renseanlæg
•  Petrokemiske anlæg
•  Køletårne
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Hvorfor vælge Eurograte® riste?
Prøv at kalkulere de totale omkostninger – montering og vedlige-
holdelse – som er forbundet med anvendelse af metalriste? Hvor 
store risici er du villig til at løbe når det gælder sikkerhed?

Metalriste er ikke altid den bedste løsning, selvom de umiddel-
bare omkostninger er lavere end for Eurograte® riste.
Hvorfor være tilfreds hvis du kan få et bedre produkt i relation til 
cost/benefi t?
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Du må ikke undervurdere kompositmaterialer! Vidste du f.eks. at 
Eurograte® riste…:

1. har en mekanisk styrke på niveau med metal?
2. er uforgængelige – er korrosionsbestandige og garanterer en 

stort set ubegrænset driftlevetid?
3. er stort set vedligeholdelsesfrie?
4. takket være fremragende skridsikre overfl ader, sikres en meget 

høj arbejdssikkerhed, selv i ekstreme arbejdsmiljøer (vand, olie, 
fedt, voks) – og at den skridsikre effekt fastholdes i hele ristens 
levetid (R13-V10 klassifi kation i henhold til DIN 51130)?

5. har en meget lav vægt (med en styrke der er på niveau med 
den for stål, er vægten kun på 50 % af stål). Den lave vægt gør 
Eurograte® riste nemme at håndtere og montere, og sparer 
dermed mange følgeomkostninger?

6. er umagnetiske og ikke ledende hvilket betyder, at man sparer 
store omkostninger til jording?

7. er brandhæmmende uden brug af halogener, hvilket sikrer en 
minimal giftholdig røgudvikling.

8. råvaresammensætningen indeholder ingen forbudte additiver.

Eurograte® – din sikkerhed for en klog investering!

Produkt Umiddelbare 
omkostning Fragt Montage Fremstilling Vedlige holdelse

Eurograte® riste **/*** * * * -

Galvaniserede 
stålriste */** */** ** **/*** */***

Tegnforklaring:

- = ingen omkostning
* = lav omkostning
** = medium omkostning
*** = høj omkostning
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Godkendelser 

Indhold Norm Klasse/resultat Certifi cerings 
myndighed

Kvalitetsstyringssystem UNI EN ISO 9001:2008 Tilpasset DNV

Brand egenskaber

ASTM E84-98
ASTM D635-91
NF P 92-501
EN ISO 9239-1
DIN 4102-1

Klasse A (F.S.I. < 25)
CC1
M1
Bfl 
B1

SGS
SGS
SNPE
SNPE
Siemens

Røgudvikling
ASTM E84-98
NF P 92-501
EN 13501-1

Klasse A (S.D.I. < 450)
F1
s1

SGS
SNPE
SNPE

Anti skrid Din 51130
R13-V10 med skridsikker overfl ade
R12-V10 med konkav 
overfl ade

Modena Centro 
Prove

Risteegenskaber DIN 24537-3 Tilpasset -

Korrosionstest UNI EN ISO 9227 Egenskaber uforandrede ingen 
defekter observeret C.S.I.

Accelereret ældnings 
test (U.V.B) ASTM G 154 Egenskaber uforandrede ingen 

defekter observeret SSOG

Føde- og drikkevarer Ministeriel dekret Egnet ASL of Milan

Elektrisk ledeevne IEC 61340-5-1 Zone Ex Electra

Maritime applikationer
Off Shore Certifi cate of installation

L 2 – L 3 *)
L 2 – L 3 *)
Tilpasset
L 2 – L 3*)

ABS
Bureau Veritas
R.I.Na.
U.S.C.G.

*) Certifi ceringer og homologation kun ved produkter produceret i fenol hærdeplasts.
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Vink Plast ApS
Kristrup Engvej 9 
DK-8960 Randers SØ 
Tlf. 89 11 01 00 

Eurograte® riste...

• har en mekanisk styrke på niveau med metal er 
uforgængelige og korrosionsbestandige

• garanterer en stort set ubegrænset driftslevetid
• er stort set vedligeholdelsesfrie
• sikrer en meget høj arbejdssikkerhed, selv i 

ekstreme arbejdsmiljøer
• har en meget lav vægt og sparer dermed mange 

følgeomkostninger
• er umagnetiske og ikke ledende

Eurograte® – din sikkerhed for en klog investering!


