
alhaug  Hullrister type STOP Rund K 
 

 Flammesikker offshore hullrist! 
 
 

   
 Ill.: Ristpanel STOP Rund K 
 

 Konstruksjon, statisk system. 
 

alhaug  hullrister er laget ved at metallbånd stanses 
 og presses i gangoverflaten under høyt trykk. 
 Deretter formes metallbåndet til en G - eller en C -
 profil ved presisjonskanting eller rollforming. Ved 
 produksjon av hullrister er presisjon i alle 
 produksjonsledd svært viktig, da unøyaktigheter 
 vil kunne innvirke betydelig på ristens bruksegen-
 skaper.  
 

  
 

 Graepel har betydelig kompetanse i denne 
 produksjon, og har i en årrekke vært en teknisk 
 ledende produsent av denne type rister. 
    

 Flammehemmende, sklihemmende rist -
 overflate. 
 

alhaug   hullrister type STOP Rund K er utviklet 
 for å imøtekomme industriens behov for en 
 åpen rist som i minimal grad slipper igjennom 
 flammer dersom en brann skulle utvikle seg under 
 ristens overflate. Beskyttelse mot gjenomslående 
 flammer ved et branntilfelle må imidlertid i minst 
 mulig grad komme i konflikt med de nødvendige 
 sklisikringskrav og krav til drenering av flytende 
 medier gjennom ristoverflaten for den vanlige 
 bruk ristene skal utsettes for alle andre arbeids-
 dager.  
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alhaug  hullrister type STOP Rund K er et gjennom-
 tenkt kompromiss for fluktveier, som daglig skal 
 benyttes som sklihemmende gangbaner og 
 plattformer, men som i et branntilfelle må være 
 passerbare, slik at utrømming av området er 
 mulig i en  krisesituasjon. 
 

  
 

alhaug  hullrister type STOP Rund K er testet ved 
 det anerkjente tyske brannlaboratorium Total 
 Walter, Köln,  under betingelser som er satt så 
 nært som mulig til realiteten i et industriellt 
 branntilfelle. Under disse prøvene ble det slått fast 
 at flammer, selv under gassbrann, i meget liten 
 grad slo igjennom ristoverflaten, og at ristene i det 
 aktuelle tidsrom var passerbare med flammer 
 direkte under ristoverflaten.  
 

 Sklihemmende og komfortabel gangoverflate 
 

alhaug  hullrister type STOP Rund K har en 
 harmonsik utseende gangoverflate som gir en 
 tilfredstillende sklisikker overflate og drenerings-
 virkning under de fleste forhold, ute som inne. 
 Ristene har en svært liten åpen overflate, med 
 stor grad av gangkomfort, og er derfor egnet til 
 bruk i områder med offentlig fotgjengertrafikk. På   
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      2. 
  

  samme vis egner risten seg i områder hvor ferdsel 
 med fint skotøy vil være et bruksområde, som til 
 innganger etc. 
 
 Også der hvor det legges stor vekt på hygiene, 
 slik som i storkjøkkener og næringsmiddelindustri 
 er risttypen svært godt egnet, da rengjøring av 
 ristoverflaten er relativt enkelt gjennomførbart.  
 

 Dreneringskapasitet 
 

alhaug  hullrister type STOP Rund K har mindre 
 dreneringskapasitet enn flere andre alhaug  
 hullrister type STOP, på grunn av den relativt 
 lukkede overflaten. Dreneringshullene, rettet 
 nedover i ristoverflaten har en diamater på 8 mm, 
 og dermed like store somd e oppoverrettede hull, 
 som ivaretar ristens sklisikringsegenskaper. 
 Hullene er plassert i et firkantmønster, med 
 avstand mellom hullene på 50 mm. I midten av 
 firkanten dannet av de oppoverrettede hullene er 
 de nedoverrettede dreneringshull plassert.  
 

  
 

alhaug  hullrister type STOP Rund K har dermed en 
 begrenset, men tilstrekkelig  dreneringskapasitet, 
 for de forhold risten er beregnet å benyttes under. 

alhaug  hullrister type STOP Rund K kan med  fordel 
benyttes der hvor smuss kan spyles vekk  fra 
ristoverflaten, og under forhold der hvor sne  og is 
ikke legger seg på ristoverflaten. 

 
 
 
 
 
 

 Når ristene benyttes i forbindelse med fluktveier, 
 vil det utslagsgivende kriterium for valg av rist-
 type være liten flammegjennomtrengning ved 
 brann, og  kravene til sklisikring og drenering av 
 væsker på ristoverflaten vil derfor måtte innrettes 
 etter dette. 
 

 Optisk sikkerhet i store høyder! 
 

alhaug  hullrister type STOP Rund K gir en 
 særdeles god optisk sikkerhet, ved at trafikanter 
 ikke kan se igjennom risten. Derfor egner den seg 
 til bruk i store høyder, hvor en begrenset sikt 
 gjennom risten er et utslagsgivende behov. 
 

 Offshorepaneler - enkeltpaneler 
 

alhaug  hullrister type STOP Rund K kan leveres 
 fra verkslager i enkeltpaneler eller som ferdig 
 sammensatte ristelementer i henhold til mål 
 og dimensjoner angitt av kunde.  
 

alhaug  hullrister type STOP Rund K leveres fra 
 verkslager i følgende standarddimensjoner: 
 

 Material- Rist Rist  
 tykkelse høyde bredder 
 

 2,5 mm 40  mm 150 - 200 - 250 - 300 mm 
 2,5 mm 75  mm 300 mm 
 

 Andre dimensjoner leveres på forespørsel. 
 

 Leveringsprogram, materialer: 
 

alhaug  hullrister type STOP Rund K leveres 
 standardmessig i: 
 

 Stål, StW 22, sort eller vamforsinket 
 Aluminium AlMg3, natur 
 Syrefast Stål, W.St. 1.4571 
 

 Andre materialer, så som Titan,  Incoloy / Inconel 
  o.l. kan leveres på forespørsel. 

 

 Standard leveringsprogram alhaug  hullrister type STOP Rund K 
 

Material Tykk. Høyde Panelbredde 
   100 150 200 250 300 
 2,5 40 • •• •• •• • 
Stål StW 22, sort Andre Alle • • • • • 
 2 Alle • • • • • 
Stål StW 22, varmforsinket 2,5 40 • ••• ••• ••• ••• 
 2,5 Andre • • • • • 
 2,5 75 • • • • ••• 
 3,0 Alle • • • • • 
Rustfritt stål W.St.Nr. 1.4301 Alle Alle • • • • • 
Syrefast stål W.St.Nr. 1.4571 Alle Alle • • • • • 
Aluminium AlMg3, F22 Alle Alle • • • • • 

 

 ••• = på Verkslager       •• = produseres med mellomrom        • = produseres skjelden, kun på større ordre 
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