ALUMINIUM

INLÄGG INNE

SJÄLVHÄFTANDE
REMSOR I FLERA
FÄRGER OCH
YTSKIKT

INLÄGG ALUMINIUM INNE.

Bilden till vänster visar medium granulat
och ovan är det släta inlägget.

I ledstråk Aluminium fästs de självhäftande inläggen. De ger en hög visuell kontrast mot omgivande underlag. De är i 25 mm respektive 50
mm bredd och finns med 3 olika ytskikt; en med helt slät yta och två med
granulat i olika storlek, fine eller medium.
•

UV-Resistans: Mycket god motståndskraft mot UV-strålning.

•

Mycket god motståndskraft mot naturliga kemiska medel, oljor,
fetter, kolväten och saltvatten.

•

Temperaturområde: -30°C till +80°C.

•

Enkelt underhåll: Rengör regelbundet med vatten och traditionella diskmedel. I fabriker och affärer, användning av biologiskt
nedbrytbara rengöringsmedel med ett pH på 9 rekommenderas.

Trappnos med 50 mm inlägg med fint granulat, i färgen Slate.

TEKNISK FAKTA
Mått (+/- 1 mm)
Material:

Art.nr

Polyuretanelastomer på en polyesterduk.

Inlägg SLÄT
Rulle, alla färger

25 mm x 10 m x 1,9 mm

362052

Rulle, alla färger

50 mm x 10 m x 1,9 mm

362070

Inlägg FIN

Övriga användningmråden: Gångvägar, ramper, plattformar, märkning
av nivåskillnad i golv, poolkanter, båtdäck, trampoliner, som säkerhetsmarkering av maskiner, arbetsstationer.
Inlägg MEDIUM

Mått (+/- 1 mm)

Art.nr

Rulle, svart

25 mm x 10 m x 2 mm

362054

Rulle, svart

25 mm x 10 m x 2,1 mm

362061

Rulle, grå

25 mm x 10 m x 2 mm

362055

Rulle, grå

25 mm x 10 m x 2,1 mm

362062

Rulle, gul

25 mm x 10 m x 2 mm

362056

Rulle, gul

25 mm x 10 m x 2,1 mm

362063

Rulle, alla färger

25 mm x 10 m x 2 mm

362053

Rulle, alla färger

25 mm x 10 m x 2,1 mm

362060

Rulle, alla färger

50 mm x 10 m x 2 mm

362071

Rulle, alla färger

50 mm x 10 m x 2,1 mm

362072
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