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Ristefaskine
– Stopper effektivt indtrængen  

af sand og snavs

Scan-Plast ristefaskine etableres foran indgangsdøre  
for effektiv opsamling af sand, vand og andet snavs samt 
for at sikre niveaufri handicapvenlig adgang gennem 
adgangs åbninger i henhold til lovkrav af bygnings-
reglementet.  
Scan-Plast ristefaskine med rist er fremstillet i robust fiber-
armeret kompositmateriale, således at ristefaskinen ikke 
kan ruste og er kemisk resistent og vedligeholdelsesfri. 

Scan-Plast ristefaskine er grundet en lav vægt og helstøbt 
design hurtig og nem at montere. 

BYGGERI  /  RISTEFASKINE 

Nedgravning Etablering Færdigørelse

Ristefaskine etableret ved indgang til toiletbygning.

Ristefaskine etableret ved vandpost.



Fordele ved Scan-Plast 
ristefaskine

 Stor opsamlingsvolume så ristefaskinen sjældent 
skal tømmes. 

 Fiberarmeret kompositmateriale, der ikke kan 
ruste eller kemisk tærres af den syre, der dannes 
af nedfaldende blade og andre organiske dele, 
der falder i ristefaskinen og nedbrydes.

 Lav vægt og helstøbt konstruktion sikrer hurtig 
og nem montage. 

 Glatte overflader, der sikrer en nem rengøring 
for sand og blade.

 Modstandsdygtig overfor frost. 

 Leveres med skridsikker rist af lav vægt.

SKRIDSIKKER RIST
I fiberarmeret  

komposit.

AFLØB AF OVERFLADEVAND
Overskydende overfladevand eller 
rengøringsvand fra bygningen ledes via 
afløbsrør til afløbsbrønd.

NEM OG HURTIG MONTAGE
Ristefaskinens helstøbte design og lave 
vægt sikrer hurtig og nem montage. 

ROBUST LØSNING 
MED LANG LEVETID

Ristefaskinen er produceret i 
fiberarmeret kompositmateriale, 
der er korrosions-bestandighed 

og kemisk resistent fx mod 
syredannelser fra rådne blade 

og plantedele.



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 – fl eksibilitet – holdbarhed, hvilket er 
gældende såvel for vores produkter som virksomhedens kultur.

Byggeri
Scan-Plast fører et stort og varieret program af produkter og 
anlæg til Bygge branchen. 
Produkterne er hovedsageligt fremstillet i fi berarmerede kompo-
sitmaterialer, der med unikke egenskaber som korrosions-
bestandighed, kemisk resistens, stor styrke, designfrihed, termisk 
og elektrisk isolation, designfrihed, lav vægt, vejrbestandighed, 
lang levetid, minimal vedligeholdelse, mm. har væsentlige 
anvendelsesfordele i Bygge branchen.

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 fl ere sto� er kombineres 
(fysisk og ikke kemisk). Derved oprettes et nyt materiale  med 
specielle , tilsigtede og overlegne egenskaber.

De materialetekniske egenskaber er således en funktion af 
sto� ernes kvaliteter og egenskaber, kombinationer af sto� erne 
(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  fl y, 
tog, skibe og tanke i overvejende grad af kompositmaterialer.
Kompositmaterialer kan genbruges både med og uden 
forarbejdning. 
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