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•  adecvată folosirii în 
exterior și interior

• aplicare doar la 
temperaturi de peste 
15 °C (max. 40 °C)

• în trei variante 
coloristice 

 BANDĂ ANTIALUNECARE 

 Banda este executată din folie, care este prevăzută pe partea 
exterioară cu granule dure de corindon, partea inferioară este întărită 
cu un covoraș. Potrivită pentru aplicare pe trepte, scări, rampe, 
împrejurul mașinilor, pe suprafețe umede sau alunecoase, schele, 
ș.a.m.d. Nu recomandăm a se aplica banda pe materiale aspre, foarte 
rugoase sau fibroase. De asemenea nu poate fi instalată pe materiale 
plastice cu energia de suprafață mică, ca de ex. polipropilenă, 
polietilenă, teflon, ș.a.m.d. Banda este rezistentă la apă și la radiațiile 
UV. 

culoare negru galben galben-negru

lungime × lăţime m × mm 18 × 50 18 × 50 18 × 50
grosime mm 1 1 1

cda. nr. 2G 461 526 2G 461 527 2G 461 528
RON 265,- 265,- 265,-

•  utilă pentru marcarea rapidă a 
locurilor şi obstacolelor periculoase 

 BANDĂ DE MARCAJ ŞI AVERTIZARE 

 Aderenţă deosebit de ridicată, nu se strânge după aplicare. Indicată 
pentru marcarea suprafeţelor cu pericol, pentru lucrări de construcţii şi 
pentru marcarea căilor în secţii de producţie şi în depozite. 

culoare verde-alburiu roşu-alb galben-negru galben-negru roşu-alb

unitatea de ambalare buc. 2 2 2 36 36
material PVC PVC PVC PP PP
lungime × lăţime m × mm 33 × 50 66 × 60 66 × 60 66 × 50 66 × 50
grosime mm 0.14 0.14 0.14 0.03 0.03

cda. nr. 2G 909 888 2G 102 036 2G 102 035 2G 100 444 2G 100 445
RON/amb. 194,- 166,- 166,- 927,- 927,-

•  pentru orientare în siguranţă în 
cazul întreruperii iluminării

• durata iluminării stratului 
fotoluminescent depinde de 
intensitatea luminii existente

• toate benzile menţionate sunt din 
folie HI 150 (luminiscenţă 150 mcd/
m2 timp de 10 min. conform DIN 
67510) 

 BANDĂ FOTOLUMINESCENTĂ 

lung. × lăţ. mm 12000 × 30 12000 × 30

tipul benzii normală inversă
fotoluminescent,
negru

cda. nr. 2G 398 828 2G 398 830

RON 576,- 576,-
fotoluminescent,
roşu

cda. nr. 2G 398 829 2G 398 831

RON 576,- 576,-

•  din polietilenă de înaltă rezistenţă
• imprimeu pe ambele feţe stabil la 

lumină 

 BANDĂ DE ÎMPREJMUIRE 

 Pentru asigurarea rapidă a obstacolelor şi a locurilor 
periculoase. Lăţime 80 mm, lungime 500 mm, în carton 
cu desfăşurare. Ambalare 2 buc. 

cda. nr. 2G 102 154 RON 217,-

 S E C U R I T A T E  Ş I  M A R C A J E 

 RON  /buc.  2G 461 526

 265,- 

 Bandă autocolantă de avertizare fotoluminescentă.
Executare: Folie HI 150 - folie autocolantă de calitate cu 
grosimea de 0,1 mm, perioada de iluminare de până la 
2100 minute.
Normată - înclinarea dungilor pe bandă este pe direcţia 
conform normelor în vigoare. (spre dreapta)
De direcţie inversă - înclinarea dungilor pe bandă în direcţia 
inversă. (spre stânga) 


