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•  vhodná k venkovnímu i 
vnitřnímu použití

• aplikace pouze při 
teplotě 15 °C a vyšší 
(max. 40 °C)

• ve třech barevných 
provedeních 

 PROTISKLUZOVÁ PÁSKA 

 Páska je vyrobena z fólie, která je na vnější straně opatřená tvrdými 
korundovými zrny, spodní strana je vyztužena podložkou. Vhodná pro 
aplikaci na schody, žebříky, rampy, kolem strojů, na mokré nebo kluzké 
povrchy, lešení atd. Pásku nedoporučujeme aplikovat na hrubé, velmi 
drsné nebo vláknité materiály. Nelze ji taktéž instalovat na plasty s 
nízkou povrchovou energií jako polypropylen, polyetylen, teflon apod. 
Páska je voděodolná a odolná vůči UV záření. 

barva černá žlutá žlutočerná

délka × šířka m × mm 18 × 50 18 × 50 18 × 50
tloušťka mm 1 1 1

obj. č. 2G 461 526 2G 461 527 2G 461 528
Kč 880,- 880,- 880,-

•  vhodná pro rychlé označování 
nebezpečných míst a překážek 

 VÝSTRAŽNÁ A ZNAČKOVACÍ PÁSKA 

 Velmi vysoká přilnavost, nesmršťuje se po aplikaci. Vhodné pro označování 
rizikových ploch, pro stavební práce a pro vyznačení cest v továrnách a 
skladech. 

barva zelenobílá červenobílá žlutočerná žlutočerná červenobílá

balicí jednotka ks 2 2 2 36 36
materiál PVC PVC PVC PP PP
délka × šířka m × mm 33 × 50 66 × 60 66 × 60 66 × 50 66 × 50
tloušťka mm 0.14 0.14 0.14 0.03 0.03

obj. č. 2G 909 888 2G 102 036 2G 102 035 2G 100 444 2G 100 445
Kč/bal. 590,- 1.350,- 1.350,- 3.190,- 3.190,-

•  pro bezpečnou orientaci při 
výpadku osvětlení

• doba dosvitu fotoluminiscenční 
vrstvy závisí na intenzitě osvětlení

• všechny uvedené pásky jsou z fólie 
HI 150 (svítivost 150 mcd/m2 po 10 
min. dle DIN 67510) 

 FOTOLUMINISCENČNÍ PÁSKA 

d × š mm 12000 × 30 12000 × 30

typ pásky normová protisměrná
fotoluminiscenční,
černá

obj. č. 2G 398 828 2G 398 830

Kč 1.790,- 1.790,-
fotoluminiscenční,
červená

obj. č. 2G 398 829 2G 398 831

Kč 1.790,- 1.790,-

•  z velmi pevného polyetylénu
• oboustranný potisk stálý na světle 

 ZAHRAZOVACÍ PÁS 

 Pro rychlé zajišťování překážek a nebezpečných míst. 
Šířka 80 mm, délka 500 m, v odvíjecím kartonu. Balení 
2 ks. 

obj. č. 2G 102 154 Kč 1.260,-

 B E Z P E Č N O S T  A  O Z N A Č O V Á N Í 

 Kč  /ks  2G 461 526

 880,- 

 Samolepicí výstražná páska fotoluminiscenční.
Provedení: Fólie HI 150 - kvalitní samolepicí fólie tloušťky 
0,1 mm, doba dosvitu až 2100 min.
Normová - sklon pruhů na pásce ve směru dle platných 
norem. (doprava)
Protisměrná - sklon pruhů na pásce v opačném směru. 
(doleva) 


