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BYGGERI  /  FODSKRABERISTE 

Komposit er et holdbart materiale, der kan modstå både 
vind og vejr. Det holder desuden farven selv overfor 
UV-bestråling. Komposit ristene kan produceres i en 
ønsket RAL farve.

MONTERING

Grundet kompositmaterialets lave vægt og korrosions-
bestandighed er montage yderst nemt. 

DESIGN

• Program af standardstørrelser.
• Specialstørrelser kan leveres.
• Skridsikker GAP-rist.
• Kan leveres med forskellige  ristetyper og 

 maskestørrelser.

Fodskraberiste
i fiberarmeret komposit

Scan-Plast fodskraberiste etableres foran adgangsdøre, 
aftapningsporte, sikkerhedssluser, vandposte m.v. 

Fodskraberisten opsamler sand, jord, grus, blade, vand 
og diverse medier fra produktions forhold og sikrer mod 
glatføre, uhygiejniske forhold og slidtage på gulve.

Fodskraberiste med afløb kan tilkobles opsamlingstank, 
afløbsledning eller nedsivningsanlæg.

Fodskraberiste fås i 4 standardmål, men kan også leveres 
efter specialmål i forbindelse med større projekter.

Fodskraberisten er produceret i fiberarmeret komposit, 
der udmærker sig specielt ved egen skaber som lav vægt, 
stor styrke, korrosionsbestandighed, kemisk resistens, 
skridsikkerhed, fleksibilitet, ikke elektrisk ledende og 
minimal vedligeholdelse.

Stålriste, varmforzinkede – fås i følgende maskemål:Komposit-riste – fås i følgende maskemål:

10 x 10 mm* 20 x 20 mm* 33 x 33 mm*
38 x 38 mm*

19 x 19 mm* 9 x 20 mm* 11 x 33 mm* 22 x 33 mm*

Corton-stålriste fås i samme maskemål* 
som ovenstående.

* Maskemål er fra midt ribbe til midt ribbe.

RISTETYPER

Til Scan-Plast fodskraberist leveres som standard riste 
i  fiber arme ret komposit. 19 x 19 mm riste er anbefalet foran 
indgangs partier, hvor 38 x 38 vil være ideel f.eks. ved 
 aftapningsporte og vandposte.



B ROCHUR E

Fordele ved Scan-Plast  
fodskraberiste i 
fiberarmeret komposit

 Sikrer hygiejniske og skridfaste forhold.

 Korrosionsbestandig.

 Kemisk resistent.

 Glatte og hygiejniske overflader.

 Stor styrke.

 Lav vægt.

 Lang levetid.

 Mulighed for farvevalg.

 Minimal vedligeholdelse.

AFLØB
Fodskraberisten 
er designet med 
Ø 110 mm afløb. 

HELSTØBT DESIGN
De helstøbte design 
sikrer tæthed, styrke og 
nem montage. 

MASKEMÅL
GAP-ristene fås som 
standard i 19 x 19 eller 
38 x 38 mm*.  
Andre størrelser og 
farver kan leveres efter 
ønske.

ELEGANT UDTRYK
Den smalle kant i niveau 
med belægningshøjden 
giver et diskret look.

SKRIDSIKKER  
GAP-RIST

GAP-risten i fiber-
armeret komposit 

er en skridsikker og 
holdbar løsning. 

Den lave vægt gør, at 
risten er nem at løfte og 

flytte ved rengøring.

Etableret ved indgangsdør til offentlig toilet.

Etableret ved vandpost.



18.0
1.20

21

Scan-Plast
Scan-Plast har i mange år udviklet, produceret og markedsført 
produkter fremstillet i unikke kompositmaterialer, som vi leverer 
til en lang række brancher og formål.

Vores store ekspertise, mangeårige erfaring samt komposit-
materialernes unikke egenskaber, sikrer innovative og 
fordel agtige produkter, således at vi, til hver en tid, kan 
være vores kunder en attraktiv leverandør og kompetent  
samarbejds partner.

Vores motto er styrke – fleksibilitet – holdbarhed, hvilket er 
gældende såvel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Agro
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til Landbruget. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fiberarmerede komposit-
materialer, der med unikke egenskaber som korrosions-
bestandighed, kemisk resistens, stor styrke, designfrihed, termisk 
og elektrisk isolation, lav vægt, vejrbestandighed, lang levetid, 
minimal vedligeholdelse, mm. har væsentlige anvendelses-
fordele i Landbruget.

De moderne kompositmaterialer er fremtidens materialer.  
Kompositmaterialernes innoverende og uovertrufne materiale  -
tekniske  egenskaber, bidrager i høj grad til udvikling af de nye 
bæredygtige produkter og løsninger, der er nød vendige for en 
bæredygtig fremtid.

Komposit
Komposit kommer af det latinske ord »componere«. 
Komposit materialer opstår, når to eller flere stoffer kombineres 
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale  med 
specielle , tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
stoffernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af stofferne 
(matrix, armering, hærder, additiver) samt produktions processer 
og -forhold.

Komposit har, på mange områder, erstattet traditionelle materi-
aler  som stål, træ og beton, og i dag fremstilles eksempelvis  fly, 
tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden 
forarbejdning. 
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