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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Karta produktu

Znacznik podłogowy: kształt 'Kropka' 
sprawdź kartę 170404

Kolor żółty

Jednostka sprzedaży Op. 10 szt.

zestaw ściereczek 4005546983615

Ilość jedn. sprzedaży 1 Paczka

nie 4005546983615

typ jednostki magazynowej 101 G

okładka/okładki GB

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Oznaczenie podłogowe w kształcie „kropka”
• Znacznik do oznaczania obszarów niebezpiecznych, miejsc postojowych, dróg komunikacyjnych itp.
• Samoprzylepny symbol do stosowania na podłogach w pomieszczeniach
• Trwały i odporny na ścieranie
• Kolor: RAL 1003 żółty sygnałowy

Certyfikat Blue Angel

Zewnętrzna Ø (mm) 100

Marka DURABLE

Kształt kropka

Rodzaj samoprzylepności trwały

Siła przyczepności normalna

Odporność na przetarcie normalna

Grubość materiału 0.7 mm

Kolor specjalny podobny do RAL 1003 żółty sygnałowy
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Karta produktu

Znacznik podłogowy: kształt 'Kropka' 
Miejsce zastosowania Obszar ruchu pieszego, obszar jazdy

Normy techniczne ASR A1.5/1.2 ''Floors'' według DIN 51130 Antypoślizgowość (R group)
R9

170404_PDS_DURABLE_pl_PL.pdf | 2023-05-14 08:07 2/2


