AUTORIZOVANÝ DODAVATEL ORAPI PRO ČESKOU REPUBLIKU
REPUBLIKU

samolepící protiskluzová páska
vysoce odolný akrylátový povrch
pro použití v exteriérech, interiérech i pod vodní
vodní hladinou
hladinou
nedochází k vydrolení od lepící vrstvy
bezpečná i pro chůzi bez obuvi
odolává teplotám od -10°C do 60°C
nepodléhá hnilobě
odolná mechanickému opotřebení i vlhku
účinná prevence úrazům

POPIS:
ANTISLIDE je protiskluzová akrylátová páska s polymerovou samolepící vrstvou.

POUŽITÍ:
Použití ANTISLIDE eliminuje úrazy vzniklé pády na kluzkých plochách vlivem vlhkosti nebo
mastnot. Tím lze výrazně snížit výdaje na léčbu i vzniklé postihy a prostoje.
ANTISLIDE lze použít v exteriérech i interiérech na nakládací rampy, nouzové východy,
znečištěné, mastné nebo lakované podlahy chladíren, jídelen, řeznictví, obchodů s rybami, na
příčkách žebříků, při rekonstrukcích atd.
ANTISLIDE je úspěšně používán k zamezení pádu ve zdravotnictví,
zdravotnictví, veřejné infrastruktuře
infrastruktuře i v
domácnostech na schodech, rampách pro invalidní vozíky, přístupových cestách, ve sprchových
koutech, podlahách v koupelnách i saunách, pod vodní
vodní hladinou
hladinou v krytých bazénech i léčebných
vanách, apod.
ANTISLIDE nachází uplatnění při provozu dopravní techniky na hasicích vozech, v sanitkách,
prostředcích hromadné dopravy, zemědělských a stavebních strojích atd.
ANTISLIDE v černožlutém provedení je používána na zvýraznění stavebních prvků v halách
(sloupy, rohy zdí, výškové rozdíly podlah, atp.), k vyznačení prostoru pohybu dveří s automatickým
provozem (garáže, dveře pro průmyslové objekty atd.).

NÁVOD K POUŽITÍ:
Místo zbavte všech nečistot snižujících přilnavost lepidla nejlépe použitím BCLEANu nebo SDI
NEW. Odstraňte krycí spodní vrstvu a silným přitlačením nalepte.
Pásky lze v případě potřeby stříhat a ohýbat. Lze je lepit i na svislé plochy.

TECHNICKÁ DATA:
BALENÍ:

Vzhled:
Provozní teplota:

páska s adhezní vrstvou
od -10°C do 60°C

25mm x 9,15m černá nebo transparentní (obj. č. 134001)
50mm x 9,15m černožlutá (obj. č. 134002)

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro
průmyslové použití.
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