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•  bel- és kültéri 
használatra alkalmas

• ragasztás 15 
°C-nál magasabb 
hőmérsékleten (max. 
40 °C)

• három különböző 
színben 

 CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAG 

 A szalag olyan fóliából készült, amelynek a felső oldalán kemény 
korundszemcsék találhatók, az alsó része pedig alátéttel van 
megerősítve. Lépcsőkre, létrafokokra, gépek köré, vizes vagy csúszós 
padlókra, állványokra, rakodó rámpákra, stb. ragasztható fel. A 
szalagot durva felületű és nagy szemcséket tartalmazó, valamint 
rostos anyagokra nem lehet használni. A szalagot továbbá nem lehet 
olyan műanyagokra ragasztani, amelyeknek a belső összetartása és 
tapadása kicsi (pl. polipropilén, polietilén, teflon stb.). A szalag vízálló, 
és ellenáll az UV-sugárzásoknak is. 

szín fekete sárga sárga-fekete

hosszúság × szélesség m × mm 18 × 50 18 × 50 18 × 50
vastagság mm 1 1 1

sz. 2G 461 526 2G 461 527 2G 461 528
Ft 12.200,- 12.200,- 12.200,-

•  veszélyes helyek és akadályok gyors 
megjelöléséhez 

 FIGYELMEZTETŐ ÉS JELÖLŐSZALAG 

 Rendkívül erősen megtapad, használat közben nem zsugorodik. 
Alkalmazható veszélyes területek megjelölésére építési területeken, vagy 
közlekedési utak kijelöléséhez gyárcsarnokokban és raktárakban. 

szín zöldesfehér piros-fehér sárga-fekete sárga-fekete piros-fehér

csomagolási egység db 2 2 2 36 36
anyag PVC PVC PVC PP PP
hosszúság × szélesség m × mm 33 × 50 66 × 60 66 × 60 66 × 50 66 × 50
vastagság mm 0.14 0.14 0.14 0.03 0.03

sz. 2G 909 888 2G 102 036 2G 102 035 2G 100 444 2G 100 445
Ft/csom. 10.000,- 18.400,- 18.400,- 54.700,- 54.700,-

•  áramkimaradás esetén segíti a 
biztonságos tájékozódást

• az utánvilágítás ideje függ a jel 
megvilágításának az intenzitásától

• a szalagok Hl 150 fóliából készülnek 
(150 mcd/m2 fényerő 10 percig, a 
DIN 67510 szerint) 

 UTÁNVILÁGÍTÓS SZALAG 

h × sz mm 12000 × 30 12000 × 30

szalag típusa szabvány ellentétes irányú
lumineszkáló,
fekete

sz. 2G 398 828 2G 398 830

Ft 35.500,- 35.500,-
lumineszkáló,
piros

sz. 2G 398 829 2G 398 831

Ft 35.500,- 35.500,-

•  nagyon erős polietilén szalag
• kétoldalas nyomás, színtartó 

 ELKERÍTŐ SZALAG 

 Veszélyes helyek és területek gyors lezárásához 
és biztosításához. 80 mm széles, 500 m hosszú, 
kartondobozból kihúzható. Csomagolás 2 db. 

sz. 2G 102 154 Ft 19.000,-

 B I Z T O N S Á G  É S  J E L Ö L É S E K 

 Ft  /db  2G 461 526

 12.200,- 

 Öntapadó utánvilágítós figyelmeztető szalag.
Kivitel: HI 150 fólia - minőségi öntapadó fólia, vastagság 
0,1 mm, utánvilágítás ideje max. 2100 perc.
Szabvány szerinti - a szalagon a csíkok dőlésszöge megfelel 
az idevonatkozó szabvány előírásainak. (jobbra)
Ellenkező irányú - a szalagon a csíkok dőlésszöge ellenkező 
irányú. (balra) 


