Antisliptape

CATALOGUS 2019

Antisliptape
Antisliptape is zelfklevend antislip
materiaal bedoeld voor toepassingen op plaatsen met licht en
zwaar verkeer, zowel binnen als
buiten.
Antisliptape kan (afhankelijk van
het toegepaste type) met blote
voeten belopen worden maar ook
met heftrucks bereden worden.
De tape is eenvoudig aan te brengen op diverse ondergronden zoals
beton, (natuur)steen, metaal, hout,
glas, kunststof etc.
Antisliptape is een duurzame en
zelfklevende tape dat gemakkelijk
in eigen beheer aan te brengen is.
Indien aangebracht volgens de
instructies is er geen verdere zorg
nodig.
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Custom Antisliptape

Extra Antisliptape

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op
een zelfklevend kunststof draagmateriaal; geschikt voor
licht tot normaal loopverkeer.

Extra Antisliptape bestaat uit polyurethaan gebonden
zeer grove silicon-carbidkorrels op een zelfklevend
kunststof draagmateriaal en is geschikt voor zwaar tot
zeer zwaar loop- en rollend verkeer.

Toepassingen
Trappen in woonomgeving, ladders, fitnessapperatuur,
skateboard, voetensteun rolstoel, ladder stapelbed, etc.

Toepassingen
Laadperrons, vrachtwagens, geleidemarkering visueel
gehandicapten, kranen, machineomrandingen, boorplatform, loopbruggen vliegtuigen en boten, aanlegsteigers, tankstations, zware industrie, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1168 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1168 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Fluor

Geel

Oranje

Rood

Blauw

Transparant

Zwart

Industrial Antisliptape

Special Antisliptape

Industrial antisliptape bestaat uit polyurethaan gebonden grove silicon-carbidkorrels op een zelfklevend kunststof draagmateriaal en is geschikt voor intensief tot zeer
intensief loopverkeer en normaal rol/rijverkeer.

Special Antisliptape bestaat uit polyurethaan gebonden
zeer grove silicon-carbidkorrels op een aluminiumfolie
draagmateriaal en is geschikt voor oneffen en geprofileerde ondergronden.

Toepassingen
Trappen in openbare gebouwen, industrie, scholen,
stations, ladders en steigers in bouw en industrie, laadperrons, magazijnen, galerijvloeren, machine treeplanken, hellingbanen, looppaden op daken, automotive, etc.

Toepassingen
Grove beton, traanplaat, natuursteen, treeplank vrachtwagens, ladders, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1168 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1000 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Zwart
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Attention Antisliptape

Marine Antisliptape

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op
een zelfklevend kunststof draagmateriaal geschikt voor
licht tot normaal loopverkeer op een gladde ondergrond.

Marine Antisliptape is vervaardigd uit zelfklevend pvcdraag materiaal voorzien van een veerkrachtige latex
toplaag. Deze Antisliptape is zoutwater bestendig en
uitermate geschikt voor normaal loopverkeer en blote
voeten verkeer in natte omstandigheden.

Toepassingen
Vloermarkering, beveiliging, afstapjes, verhogingen, signalering visueel gehandicapten, etc.

Toepassingen
De Marine antisliptape is ontwikkeld voor de open zee!
Het is geschikt voor alle waterwegen. Voor vrachtschepen, luxe jachten of wedstrijdboten zal het antislip
oppervlak zorgen voor een zeer stabiele ondergrond.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
584 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1060 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Zwart / Geel

Zwart

Rood / Wit

Blauw

Zwart

Grijs

Aqua Antisliptape

Zachte Antisliptape

Aqua Antisliptape is vervaardigd uit zelfklevend pvcdraag materiaal voorzien van een veerkrachtige
latex toplaag. Deze Antisliptape is uitermate geschikt
voor normaal loopverkeer en blote voeten verkeer in
natte omstandigheden.

De zachte antisliptape wordt geproduceerd met behulp
van PU, hierdoor is het zeer comfortabel met blote voeten en heeft het een hoge wrijvingscoëfficiënt.

Toepassingen
Operatiekamers, levensmiddelensector, zwembaden,
kleedruimtes, douches, badkamers, toiletten, sauna’s,
woning aanpassingen volgens WVG, boten en watersport voorzieningen, surfplanken, etc.

Toepassingen
Natte ruimtes, zwembaden, douches, toiletten, badkamers, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1194 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1370 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Grijs

Beige

Wit

Transparant

Grijs
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Glow Antisliptape

Professional Antisliptape

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op
een zelfklevend fotoluminicerend kunststof draagmateriaal geschikt voor licht loopverkeer op gladde
ondergrond.

Polyurethaan gebonden grove silicon-carbidkorrels op
een extra zelfklevend kunststof draagmateriaal, geschikt
voor intensief tot zeer intensief loopverkeer en normaal
rol/ rijverkeer en professioneel gebruik.

Toepassingen
Trappen, markering vluchtroutes, markering nooduitgangen, stootborden, taststrook langs wanden, etc.

Toepassingen
Trappen in openbare gebouwen, industrie, scholen en
stations, ladders en steigers in de bouw en industrie, laadperrons, magazijnruimten, galerijvloeren, entreepartijen,
treeplanken, kranen en hoogwerkers, schepen, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
500 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1168 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Dag

Glow Step Antisliptape

Army/Camouflage Antisliptape

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op
een zelfklevend kunststof draagmateriaal geschikt voor
intensief loopverkeer. De in de strip aangebrachte
luminicerende strook zorgt ervoor dat de strips in het
donker zeer duidelijk zichtbaar zijn.

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op
een zelfklevend kunststof draagmateriaal voor licht tot
normaal loopverkeer op een gladde ondergrond.

Toepassingen
Trappen in woonomgeving, ladders, markering vluchtroutes, markering nooduitgangen, taststrook langs
wanden, etc.

Toepassingen
Decoratieve toepassingen, skateboards, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (18 meter), enkel leverbaar in 50 mm
breed.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1000 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Dag
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Camouflage

Verwijderbare Antisliptape

Elastische Antisliptape MK2

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op een
aluminiumfolie draagmateriaal geschikt voor gladde
ondergronden.

Een grove veerkrachtige antisliptape, deze zit qua grofheid tussen Mk1 en Mk3 in, dit is ook een antisliptape die
niet schurend is maar met een zeer hoog wrijvingscoëfficiënt. Polyurethaan op een zelfklevend kunststof draagmateriaal; geschikt voor normaal tot zwaar loopverkeer.

Toepassingen
Oppervlakken die tijdelijk antislip moeten zijn.

Toepassingen
Kleedruimtes zwembaden, douches, badkamers, sauna’s
marine toepassingen, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
991 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1370 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Zwart

Geel

Zwart / Geel

Zwart

Grijs

Transparant

Wit
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Elastische Antisliptape MK1

Elastische Antisliptape MK3

Polyurethaan op een zelfklevend kunststof draagmateriaal, geschikt voor licht tot normaal loopverkeer.
Een veerkrachtige, niet schurende antisliptape.

Polyurethaan op een zelfklevend kunststof draagmateriaal; geschikt voor normaal tot zwaar loopverkeer. Een grove veerkrachtige antisliptape, niet
schurend maar met een zeer hoge wrijvingscoëfficiënt.

Toepassingen
Kleedruimtes zwembaden, douches, badkamers, sauna’s
marine toepassingen, etc.

Toepassingen
Kleedruimtes zwembaden, douches, badkamers, sauna’s
marine toepassingen, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1194 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1370 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Zwart

Geel

Groen

Rood

Wit

Zwart

Grijs

Transparant

Wit
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Geribbeld Antisliptape

Gaas Antisliptape (niet klevend)

Rubber geribbelde tape/mat met grote antislip eigenschappen, geschikt voor licht tot normaal loopverkeer.

De antisliptape gaas is gemaakt van stof met een dichte
structuur en is een zachte antisliptape. Het gaas van
stof voelt zacht aan, maar heeft een hoog antislip
oppervlak. Deze antisliptape is niet klevend; geschikt
voor licht tot normaal gebruik.

Toepassingen
Trappen, ladders, gereedschaplades, voeringen van
kisten, voetsteun rolstoel, etc.

Toepassingen
Onder tapijt, in keukenlades, op tafels, onder laptops, in
auto’s, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1194 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1370 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Zwart

Kussenstructuur Antisliptape

Gaas Antisliptape (klevend)

Polyurethaan op een zelfklevend kunststof draagmateriaal; geschikt voor licht tot normaal gebruik. De
antisliptape kussenstructuur is een zachte veiligheidstape. De kussenstructuur voelt zacht aan maar heeft
een hoog antislip oppervlak.

De antisliptape gaas is gemaakt van stof met een dichte
structuur en is een zachte antisliptape. Het gaas van
stof voelt zacht aan, maar heeft een hoog antislip
oppervlak. Deze antisliptape is zelfklevend; geschikt
voor licht tot normaal gebruik.

Toepassingen
Leuningen, handgrepen, badkamers, sauna’s, op of aan
sportuitrustingen, marine toepassingen, etc.

Toepassingen
Onder tapijt, in keukenlades, op tafels, onder laptops, In
auto’s, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1370 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
Leverbaar als rol (lengte 18 meter; breedte van 25 tot
1370 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Zwart
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Stof Antisliptape

Antisliptape Blokken Careful Step

De antisliptape stof is gemaakt van stof met een dichte
structuur en is een zachte antisliptape. De toplaag van
de stof voelt zacht aan maar heeft een hoog antislip
oppervlak.

Kant en klare antislip blokken met waarschuwingstekst
ter extra beveiliging en markering.

Toepassingen
Demping, grip, etc.

Toepassingen
Trappen in openbare gebouwen, industrie, scholen en
stations, ladders en steigers in de bouw en industrie, laadperrons, magazijnruimten, galerijvloeren, entreepartijen,
treeplanken, kranen en hoogwerkers, schepen, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (30 meter; breedte van 25 mm tot
1500 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
150 x 610 mm

Beige

Zwart

Watch Your Step

Caution

Tenura Antislipstof

Antisliptape Blokken MK2

Antislipstof is een antislip schuim aangebracht op een
polyester net met fijne mazen, waardoor het een uitstekende stabiliteit biedt, maar toch gemakkelijk in elke
gewenste vorm kan worden gesneden. Het is niet alleen
antislip maar ook afwasbaar en volledig waterdicht.

Eleastische Antisliptape Mk2 is vervaardigd uit zelfklevend PET-draag materiaal voorzien van een veerkrachtige pvc toplaag. Deze Antisliptape is uitermate
geschikt voor normaal loopverkeer en blote voeten
verkeer in natte omstandigheden.

Toepassingen
Demping, grip, maritieme sector, horeca, ziekenhuizen,
auto, etc.

Toepassingen
Operatiekamers, levensmiddelensector, zwembaden,
kleedruimtes, douches, badkamers, toiletten, sauna’s,
woning aanpassingen volgens WVG, boten en watersport voorzieningen, surfplanken, etc.

Afmetingen
Leverbaar als rol (30 meter; breedte van 25 mm tot
1500 mm) of gestanst in gewenste afmeting en vorm.

Afmetingen
140 x 140 mm of 150 x 610 mm voorzien van afgeronde
hoeken.

Wit

Beige

Rood

Blauw

Transparant
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Antisliptape Blokken Custom

Antisliptape Blokken Aqua

Kant en klare antislip blokken ter extra beveiliging en
markering.

Aqua Antisliptape blokken zijn vervaardigd uit zelfklevend pvc-draag materiaal voorzien van een veerkrachtige latex toplaag. Deze blokken zijn uitermate
geschikt voor normaal loopverkeer en blote voeten in
natte omstandigheden.

Toepassingen
Trappen in openbare gebouwen, industrie, scholen en
stations, ladders en steigers in de bouw en industrie, laadperrons, magazijnruimten, galerijvloeren, entreepartijen,
treeplanken, kranen en hoogwerkers, schepen, etc.

Toepassingen
Operatiekamers, levensmiddelensector, zwembaden,
kleedruimtes, douches, badkamers, toiletten, sauna’s,
woning aanpassingen volgens WVG, boten en watersport voorzieningen, surfplanken, etc.

Afmetingen
140 x 140 mm of 150 x 610 mm voorzien van afgeronde
hoeken.

Afmetingen
140 x 140 mm of 150 x 610 mm voorzien van afgeronde
hoeken.

Fluor

Geel

Oranje

Rood

Blauw

Transparant

Rood/Wit Zwart/Geel

Zwart

Grijs

Beige

Wit

Transparant

Antisliptape Blokken Industrial

Antisliptape Blokken Glow

Industrial antisliptape blokken bestaan uit polyurethaan
gebonden grove silicon-carbidkorrels op een zelfklevend
kunststof draagmateriaal en zijn geschikt voor intensief
tot zeer intensief loopverkeer en normaal rol/rijverkeer.

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op een
zelfklevend kunststof draagmateriaal geschikt voor
intensief loopverkeer. De in de strip aangebrachte
luminicerende strook zorgt ervoor dat de strips in het
donker zeer duidelijk zichtbaar zijn.

Toepassingen
Trappen in openbare gebouwen, industrie, scholen en
stations, ladders en steigers in de bouw en industrie, laadperrons, magazijnruimten, galerijvloeren, entreepartijen,
treeplanken, kranen en hoogwerkers, schepen, etc.

Toepassingen
Trappen in woonomgeving, ladders, markering vluchtroutes, markering nooduitgangen, taststrook langs
wanden, etc.

Afmetingen
140 x 140 mm of 150 x 610 mm voorzien van afgeronde
hoeken.

Afmetingen
140 x 140 mm of 150 x 610 mm voorzien van afgeronde
hoeken.

Zwart
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Antisliptape Cirkels Custom

Antisliptape Cirkels Aqua

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op
een zelfklevend kunststof draagmateriaal; geschikt voor
licht tot normaal loopverkeer.

Aqua Antisliptape cirkels zijn vervaardigd uit zelfklevend pvc-draag materiaal, voorzien van een veerkrachtige latex toplaag. Deze blokken zijn uitermate
geschikt voor normaal loopverkeer en blote voeten in
natte omstandigheden.

Toepassingen
Met de antisliptape cirkels kunt u looproutes aangeven
in bijvoorbeeld uw productieomgeving, magazijn of
werkplaats. De antisliptape cirkels kunnen een goed
alternatief zijn voor het aanbrengen van vloerbelijning.

Toepassingen
Bad- en douchebakken, zwembaden, kleedruimtes, badkamers, toiletten, sauna’s, boten, surfplanken, etc.

Afmetingen
Ø 50 mm

Afmetingen
Ø 50 mm

Geel

Oranje

Rood

Blauw

Transparant

Wit

Rood/Wit Zwart/Geel

Zwart
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Antisliptape Cirkels Industrial

Antisliptape Cirkels Glow

Industrial antisliptape cirkels bestaan uit polyurethaan
gebonden grove silicon-carbidkorrels op een zelfklevend
kunststof draagmateriaal en zijn geschikt voor intensief
tot zeer intensief loopverkeer en normaal rol/rijverkeer.

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op
een zelfklevend fotoluminicerend kunststof draagmateriaal.

Toepassingen
Met de antisliptape cirkels kunt u looproutes aangeven
in bijvoorbeeld uw productieomgeving, magazijn of
werkplaats. De antisliptape cirkels kunnen een goed
alternatief zijn voor het aanbrengen van vloerbelijning.

Toepassingen
Grove beton, traanplaat, natuursteen, treeplank vrachtwagens, ladders, etc.

Afmetingen
Ø 50 mm

Afmetingen
Ø 50 mm

Zwart

Geel

Dag

Nacht
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Antisliptape Voetstappen Custom

Antisliptape Voetstappen Aqua

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op
een zelfklevend kunststof draagmateriaal; geschikt voor
licht tot normaal loopverkeer.

Aqua Antisliptape voetstappen zijn vervaardigd uit zelfklevend pvc-draag materiaal, voorzien van een veerkrachtige latex toplaag. Deze blokken zijn uitermate
geschikt voor normaal loopverkeer en blote voeten in
natte omstandigheden.

Toepassingen
In openbare gebouwen, industrie, scholen, stations, in
bouw en industrie, magazijnen, winkels, etc.

Toepassingen
Trappen, markering vluchtroutes, markering nooduitgangen, stootborden, taststrook langs wanden, etc.

Afmetingen
WB99 104x57 mm, WB100 210x120 mm, WB29 240x90
mm, WB37 280x105 mm, WB242 300x120 mm.

Afmetingen
WB99 104x57 mm, WB100 210x120 mm, WB29 240x90
mm, WB37 280x105 mm, WB242 300x120 mm.

Groen

Fluor

Geel

Oranje

Rood

Blauw

Transparant

Rood/Wit Zwart/Geel

Zwart
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Wit

Transparant

Antisliptape Voetstappen Industrial

Antisliptape Voetstappen Glow

Industrial antisliptape voetstappen bestaan uit polyurethaan gebonden grove silicon-carbidkorrels op een
zelfklevend kunststof draagmateriaal en zijn geschikt
voor intensief tot zeer intensief loopverkeer en normaal
rol/rijverkeer.

Polyurethaan gebonden fijne silicon-carbidkorrels op
een zelfklevend fotoluminicerend kunststof draagmateriaal.

Toepassingen
Deze antisliptape voetstappen worden gebruikt voor
het indelen van uw werkplek. Met de antisliptape voetstappen kunt u looproutes aangeven in bijvoorbeeld
uw productie-omgeving, magazijn of werkplaats.

Toepassingen
Trappen in woonomgeving, ladders, markering vluchtroutes, markering nooduitgangen, taststrook langs
wanden, etc.

Afmetingen
WB99 104x57 mm, WB100 210x120 mm, WB29 240x90
mm, WB37 280x105 mm, WB242 300x120 mm.

Afmetingen
WB99 104x57 mm, WB100 210x120 mm, WB29 240x90
mm, WB37 280x105 mm, WB242 300x120 mm.

Zwart
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Reflecterende veiligheidstape

Veiligheidstape zelfklevend 75 micron

Reflecterende veiligheidstape, vervaardigd van duurzaam vinyl, maar zonder beschermende film. Goed voor
gebruik op plaatsen met weinig wrijving.

Zelfklevende hoogwaardige boorden voor visueel
contrast van de aantreden. Zelfklevend dik PVC tape,
scheurbestedig en bestendig tegen een versnelde
slijtage vanwege voetstoten.

Toepassingen
Werkplek organisatie maar ook ter afbakening van veiligheidssituaties, bewegwijzering, parkeerplaatsen, spel en
speelvelden.

Gebruik
Voor middelmatig verkeer. De eerste en de laatste trede
moeten worden voorzien van een 10 cm breed stootbord,
dat visueel afsteekt tegen de trede.

Afmetingen
Leverbaar in elke gewenste breedte vanaf 15 mm tot
1220 mm. Rollengte is 10 Meter.

Afmetingen
Leverbaar als rol; lengte 10 meter bij breedte van 10 cm.

Oranje

Rood

Blauw

Groen

Wit - Zilver

Geel

Geel

Zwart

Wit

Reflecterende veiligheidstape gestreept

Veiligheidstape zelfklevend 350 micron

Reflecterende veiligheidstape gestreept, vervaardigd
van duurzaam vinyl, maar zonder beschermende film.
Goed voor gebruik op plaatsen met weinig wrijving.

Zelfklevende hoogwaardige boorden voor visueel contrast van de aantreden. Zelfklevend dik PVC tape,
scheurbestendig en bestendig tegen een versnelde
slijtage vanwege voetstoten.

Toepassingen
Werkplek organisatie maar ook ter afbakening van veiligheidssituaties, bewegwijzering, parkeerplaatsen, spel en
speelvelden.

Gebruik
Zeer dik en bovendien speciaal aangepast voor intensief
verkeer. De eerste en de laatste trede moeten worden
voorzien van een 10 cm breed stootbord, dat visueel afsteekt tegen de trede.

Afmetingen
Leverbaar in elke gewenste breedte vanaf 15 mm tot
1220 mm. Rollengte is 10 Meter.

Afmetingen
Leverbaar als rol; lengte 10 meter bij breedte van 10 cm.

Rood / Wit

Zwart / Geel

Geel

Zwart

Wit
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PermaStripe 1 mm - Markeringstape

PermaStripe Glow Markeringstape

Vanwege de goede hechting, dikte en duurzaamheid is
PermaStripe een unieke vloermarkering.

Vanwege de goede hechting, dikte en duurzaamheid is
PermaStripe Glow een unieke vloermarkering.

Voordelen
n Veiligheid		
n Eenvoudige montage
n Flexibiliteit
n Zichtbaarheid

Voordelen
n Veiligheid		
n Eenvoudige montage
n Flexibiliteit
n Zichtbaarheid

n

Slijtvast

Afmetingen
Rollengte is 30 meter, dikte is 1 mm en de rolbreedte is
50, 75 of 100 mm.

Geel

Blauw

Rood

Oranje

Groen

Zwart

Slijtvast

Afmetingen
Rollengte is 30 meter, dikte is 1 mm en de rolbreedte is
50, 75 of 100 mm.

Wit

Dag

Nacht

PermaStripe Hazard Markeringstape

PermaStripe Markeringstape Hoekstukken

Vanwege de goede hechting, dikte en duurzaamheid is
PermaStripe Hazard een unieke vloermarkering.

Vanwege de goede hechting, dikte en duurzaamheid is
PermaStripe een unieke vloermarkering.

Voordelen
Veiligheid		
n Eenvoudige montage
n Flexibiliteit
n Zichtbaarheid

Voordelen
n Veiligheid		
n Eenvoudige montage
n Flexibiliteit
n Zichtbaarheid

n

n

Slijtvast

Afmetingen
Rollengte is 30 meter, dikte is 1 mm en de rolbreedte is
50, 75 of 100 mm.

Rood / Wit
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n

Zwart / Geel

n

Slijtvast

Afmetingen
Verkrijgbaar in de breedte 50, 75 of 100 mm.

Geel

Blauw

Fluor / Glow Rood

Oranje

Groen

Zwart

Wit

Rood / Wit

Zwart / Geel

PermaStripe Lean 0,83 mm

PermaStripe Lean 0,83 mm Palletmarkering

PermaStripe Lean is een sterk en duurzaam magazijn
markeringsmateriaal welke direct kan worden toegepast. PermaStripe Lean is oplosmiddelen-vrij en
onmiddellijk te gebruiken na het aanbrengen.

De palletmarkering is ideaal voor het scheiden van
verschillende gebieden in bijvoorbeeld magazijnen
en fabrieken. De palletmarkers hebben een geweven
antislip oppervlak en zijn afgewerkt in diverse kleuren
en vormen.

Voordelen
Veiligheid		
n Eenvoudige montage
n Flexibiliteit
n Zichtbaarheid

Voordelen
n Veiligheid		
n Eenvoudige montage
n Flexibiliteit
n Zichtbaarheid

n

n

Slijtvast

Afmetingen
Rollengte is 30 meter, dikte is 0,83 mm en de rolbreedte
is 50, 75 of 100 mm.

Geel

Blauw

Fluor / Glow Rood

Oranje

Groen

Zwart

Wit

Rood / Wit

Zwart / Geel

Slijtvast

Afmetingen
Verkrijgbaar in 200 x 200 mm, 300 x 200 mm en 300 x 300
mm.

Geel

Blauw

Fluor / Glow Rood

Oranje

Groen

Zwart

Wit

Rood / Wit

Zwart / Geel

PermaStripe Lean 0,83 mm Hoekstukken

PermaStripe Lean 0,83 mm Symbolen

Met de PermaStripe hoekstukken maak je snel en eenvoudig een mooie verbinding tussen twee lijnen. De
hoekstukken zijn afgewerkt met afgeronde hoeken om
hen een nog betere esthetische aantrekkingskracht te
geven.

De PermaStripe Lean symbolen zijn ideaal voor het
scheiden, of extra laten opvallen van bepaalde gebieden in bijvoorbeeld magazijnen of fabriekshallen. De
symbolen hebben een antislip oppervlak en zijn afgewerkt in diverse kleuren en vormen.

Voordelen
Veiligheid		
n Eenvoudige montage
n Flexibiliteit
n Zichtbaarheid

Verkrijgbare symbolen
n Cijfers			
n Letters			
n Cirkels			
n Pijlen

n

n

Slijtvast

Blauw

Fluor / Glow Rood

Oranje

Groen

Zwart

Wit

Rood / Wit

n
n

Heftruck
Wandelende man

Afmetingen
Verkrijgbaar in diverse maten.

Afmetingen
Verkrijgbaar in de breedte 50, 75 of 100 mm.

Geel

n

Zwart / Geel

Geel

Blauw

Fluor / Glow Rood

Oranje

Groen

Zwart

Wit

Rood / Wit

Zwart / Geel
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Rood

DuraStripe Supreme V

DuraStripe Lean

De Supreme V met PVC toplaag van 0,9 mm dik met een
lijm op rubberbasis is een combinatie van de originele
DuraStripe en de DuraStripe Lean. Een extra voordeel is
dat deze vloermarkeringstape wordt geleverd met schuin
aflopende kanten om beschadiging te voorkomen.

DuraStripe LEAN is een hoogwaardig belijningssysteem
geschikt voor elk budget. Deze tape heeft dezelfde
bovenlaag als de DuraStripe Supreme maar combineert
deze met een lijmlaag volledig gemaakt van acryl, om zo
eventuele bacteriële groei onder de streep te voorkomen.

Toepassingen
n Geschikt voor vrijwel alle ondergronden
n Nieuwbouw / vlakke vloeren
n Ongelijke vloeren of tegels
n Oude, vervuilde, poreuse of epoxy vloeren

Toepassingen
n Nieuwbouw / vlakke vloeren
DuraStripe LEAN is niet aan te bevelen op poreuze
vloeren, oude vervuilde vloeren en ongelijke- of tegelvloeren.

Afmetingen
Rollengte is 30, 60 of 120 meter en de rolbreedte is
5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm of 86,5 cm.

Afmetingen
Rollengte is 30 of 60 meter en de rolbreedte is 5 cm,
7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm of 86,5 cm.

Oranje

Geel

Blauw

Groen

Zwart

Wit

Rood
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Geel

Blauw

Groen

Zwart

Wit

DuraStripe Multiflex

DuraStripe Mean Lean

DuraStripe Multiflex heeft een PVC toplaag van 1 mm dik
met een lijmlaag op acrylbasis. De tape is toepasbaar
in ruimtes met licht tot normaal heftruck verkeer en is
betrekkelijk eenvoudig te verwijderen.

DuraStripe MEAN LEAN is een hoogwaardig belijningssysteem dat geschikt is voor elk budget. Het heeft dezelfde
bovenlaag als de DuraStripe Supreme maar combineert
deze met een lijmlaag volledig gemaakt van acryl, om zo
eventuele bacteriële groei onder de streep te voorkomen.

Toepassingen
Geschikt voor vrijwel alle ondergronden
n Nieuwbouw / vlakke vloeren
n Ongelijke vloeren of tegels
n Oude, vervuilde, poreuse of epoxy vloeren

Toepassingen
n Nieuwbouw / vlakke vloeren
DuraStripe LEAN is niet aan te bevelen op poreuze
vloeren, oude vervuilde vloeren en ongelijke- of tegelvloeren.

Afmetingen
Rollengte is 30 meter en de rolbreedte is 5 cm, 7,5 cm
of 10 cm.

Afmetingen
Rollengte is 30, 60 of 120 meter en de rolbreedte is 5 cm,
7,5 cm of 10 cm.

n

Rood

Oranje

Oranje

Geel

Blauw

Groen

Zwart

Wit

Rood

Oranje

Geel

Groen

Zwart

Wit

Donkerblauw

Rood

Oranje

Geel

Blauw

DuraStripe X-treme

DuraStripe Supreme V Gestreept

DuraStripe X-TREME is ontwikkeld voor ruimtes waar veel
met zwaar materieel gewerkt wordt (vorkheftrucks e.d.)
De tape heeft een PVC toplaag van 0,5 mm dik met een
speciale coating waardoor deze makkelijk te reinigen is
en ook beter bestand tegen het draaien van voertuigen.

De Supreme V Gestreept met PVC toplaag van 0,9 mm dik
met een lijm op rubberbasis is een combinatie van de
originele DuraStripe en de DuraStripe Lean. Een extra
voordeel is dat deze tape wordt geleverd met schuin
aflopende kanten om beschadiging te voorkomen.

Toepassingen
n Geschikt voor vrijwel alle ondergronden
n Nieuwbouw / vlakke vloeren
n Ongelijke vloeren of tegels
n Oude, vervuilde, poreuse of epoxy vloeren

Toepassingen
n Geschikt voor vrijwel alle ondergronden
n Nieuwbouw / vlakke vloeren
n Ongelijke vloeren of tegels
n Oude, vervuilde, poreuse of epoxy vloeren

Afmetingen
Rollengte is 30, 60 of 120 meter en de rolbreedte is 5 cm,
7,5 cm of 10 cm.

Afmetingen
Rollengte is 15, 30 of 120 meter en de rolbreedte is 5 cm,
7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm of 86,5 cm.

Donker
Blauw

Groen

Paars

Zwart

Wit

Grijs

Bruin

Zwart / Geel Zwart / Wit

Rood / Wit

Groen / Geel Groen / Wit

DuraStripe Glow

DuraStripe Lean Gestreept

DuraStripe glow is een samengestelde tape van 10
cm breed. De basis is de Supreme V in de kleuren geel,
rood of wit. Op deze tape is een fotoluminescerende lijn
aangebracht van 6 mm of 25 mm breed. Over het geheel
gaat een transparante en slijtvaste toplaag.

De “waarschuwingstape” Lean van DuraStripe heeft een
toplaag van PVC met een dikte van 0,8 of 0,9 mm en
een lijmlaag op acrylbasis en is verkrijgbaar in diverse
kleurpatronen.

Toepassingen
Geschikt voor vrijwel alle ondergronden
n Nieuwbouw / vlakke vloeren
n Ongelijke vloeren of tegels
n Oude, vervuilde, poreuse of epoxy vloeren

Toepassingen
n Geschikt voor vrijwel alle ondergronden
n Nieuwbouw / vlakke vloeren
n Ongelijke vloeren of tegels
n Oude, vervuilde, poreuse of epoxy vloeren

Afmetingen
Rollengte is 15 meter en de breedte Breedte van de
Glow Line is 6 of 25 mm.

Afmetingen
Rollengte is 30 of 60 meter en de rolbreedte is 5 cm,
7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30,5 cm, 61 cm of 86,5 cm.

n

Dag

Nacht

Zwart / Geel Zwart / Wit

Rood / Wit
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DuraStripe Deep Freeze

DuraStripe Blokken, Stippen & Strippen

Deze tape combineert een ijzersterke toplaag met een
zeer agressieve lijmlaag om in omgevingen tot ver onder
0°C een optimale prestatie te leveren. De speciale toplaag is ontworpen om bestand te zijn tegen het draaien
en het slippen van heftrucks over de lijn.

Kant en klare blokken, stippen en strippen ter extra
beveiliging en markering. Met de blokken, stippen en
strippen kunt u looproutes aangeven in bijvoorbeeld uw
productieomgeving, magazijn of werkplaats.

Toepassingen
n Koude ruimtes
n Vriesruimtes
n Geconditioneerde ruimtes

Voordelen
n Veiligheid		
n Eenvoudige montage
n Flexibiliteit
n Zichtbaarheid

Afmetingen
Rollengte is 30 meter en de rolbreedte is 5 cm of 10 cm.

Afmetingen
Verkrijgbaar in diverse maten.

Geel

Rood

17

Geel

Blauw

Slijtvast

Groen

Zwart

Wit

DuraStripe Palletmarkering

DuraStripe Symbolen

De DuraStripe palletmarkering is ideaal voor het
scheiden van verschillende gebieden in bijvoorbeeld
magazijnen en fabrieken. De palletmarkers zijn afgewerkt
in diverse kleuren en vormen.

De DuraStripe Symbolen zijn ideaal voor het scheiden,
of extra laten opvallen van bepaalde gebieden in
bijvoorbeeld magazijnen of fabriekshallen. De symbolen
zijn afgewerkt in diverse kleuren en vormen.

Voordelen
n Veiligheid		
n Eenvoudige montage
n Flexibiliteit
n Zichtbaarheid

Verkrijgbare symbolen
n Cijfers			
n Pijlen			
n Veiligheidstekens		
n Voetstappen

n

Slijtvast

Oranje

Geel

Blauw

Groen

Letters
Cirkels		
n Wandelende man
n
n

Afmetingen
Verkrijgbaar in diverse maten.

Afmetingen
Verkrijgbaar in diverse maten.

Rood

Oranje

n

Zwart

Wit

Rood

Oranje

Geel

Blauw

Groen

Zwart

Wit
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Voorbehandeling

Monteren

Alle met antisliptape te beplakken ondergronden moeten 100 % schoon, droog en ontdaan zijn
van alle verontreinigingen en losse delen. Zonder grondige ondergrond voorbehandelingen kan
antisliptape niet goed aangebracht worden.

n

Reinigen en ontvetten ondergrond volgens voorschrift.

n

Snijden van de gewenste antisliptape.

n

De ondergrond moet grondig gereinigd worden met een passend reinigingsmiddel en/of ontvetter om er zeker van te zijn dat de ondergrond vuil- olie- en vetvrij is. Gladde oppervlakken
moeten eventueel licht opgeruwd worden.

n

Rond de hoeken van de stroken met een mes om omkrullen te voorkomen. Markeer het te
beplakken gedeelte.

n

De gereinigde ondergrond moet grondig worden afgespoeld met schoon water om alle reinigingsresidu’s volledig te verwijderen.

Primer (indien noodzakelijk) het te beplakken gedeelte. (let op dat de primer binnen de markering blijft)

n

n

n

Verwijder het beschermende schutpapier. (het zelfklevende gedeelte zo min mogelijk met de vingers
aanraken!!)

n

De ondergrond dient volledig droog te zijn alvorens te primeren of te plakken.

n

Minimale plaktemperatuur 10° Celcius

n

Plaats de antisliptape op de gemarkeerde plaats.

n

Gebruik een stevige handroller om het materiaal goed aan te drukken, let op dat er geen luchtbellen onder de tape blijven. Gebruik bij de kwaliteit ‘Special tape’ op ongelijke/geprofileerde
ondergrond een rubber hamer om de aluminium rug in de geprofileerd ondergrond te tikken.

n

Plaats de antisliptape niet over voegen, maak ook geen voeg/naad in de stroken.

Natuursteen, plavuizen, glas
Goed ontvetten en zeer goed met helder, schoon water afspoelen. Zorg dat de ondergrond goed
droog is.

n

De beplakte gedeelten gedurende 2 uur niet belopen.

n

Minimale ondergrondtemperatuur bij montage 10° Celcius.

Hout
Verwijder splinters of afgebladderde verf voordat de antisliptape kan worden aangebracht. Ontvet
de ondergrond goed.

Vocht
Indien de gemonteerde antisliptape zal worden blootgesteld aan vochtige omstandigheden dient
een ‘droogtijd’ van 24 uur in acht genomen te worden alvorens met grote hoeveelheden water in
contact gebracht te worden.

Beton
De betonnen ondergrond dient in een onbeschadigde toestand te verkeren. Losse stukken dienen
verwijderd of gerepareerd te worden. Ruwe betonnen ondergronden dienen altijd geprimerd te
worden.

PVC-Linoleum
Goed ontvetten en zeer goed met helder, schoon water afspoelen. Zorg dat de ondergrond goed
droog is.
Metaal
Roest en corrosieaanslag en losse verf d.m.v. schuren verwijderen. Ontvet de ondergrond goed.

Schutpapier
Verwijder het schutpapier niet voordat alle voor-werkzaamheden verricht zijn.
Verkeerd gemonteerd
Indien de antisliptape niet juist geplaatst is op een ongeprimerde ondergrond en nog niet
aangedrukt is, kan het voorzichtig los getrokken en herplaatst worden. Als er primer gebruikt werd
kan dit niet.
Luchtbellen
Indien er luchtbellen achterblijven gedurende de montage moeten deze verwijderd worden door
het materiaal weer voorzichtig los te trekken en het materiaal zo terug te drukken dat de luchtbellen
verdwijnen.
Koude Ondergrond
Indien het noodzakelijk is om antisliptape te monteren onder koude omstandigheden kan dit door
de stroken op aluminium stroken te plakken (dit kan gebeuren in een verwarmde werkplaats) en
deze vervolgens op de ondergrond vast te schroeven.
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