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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-symbol „Załóż rękawice
ochronne” Ø430 mm odklejalny 

sprawdź kartę 103906

Kolor niebieski

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546727028

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546727028

typ jednostki magazynowej 96.8 G

okładka/okładki DE

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Usuwalne samoprzylepne znaki ostrzegawcze do stosowania na podłogach wewnętrznych, np. w supermarketach, siłowniach, hotelach, restauracjach, na stacjach
benzynowych.
• Powierzchnia do przyklejenia musi być gładka, wytrzymała, czysta, niezakurzona i odtłuszczona
• Zgodność z normą ASR A1.3 i DIN EN ISO 7010
• Zgodność z normą ASR A1.5-1,2 „Podłogi“ i klasa antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130 (grupa R)
• Wymiary: Ø 430 mm; Grubość: 0,2 mm

Certyfikat Blue Angel

Zewnętrzna Ø (mm) 430

Marka DURABLE

Kształt okrągły

Rodzaj symboli bezpieczeństwa znak nakazu

Symbol/ikona Załóż rękawice ochronne

Normy techniczne w odniesieniu do symboli M009 według ISO 7010
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Karta produktu

Znacznik podłogowy-symbol „Załóż rękawice
ochronne” Ø430 mm odklejalny 

Zaznaczony język neutralny

Rodzaj samoprzylepności usuwalny

Siła przyczepności normalna

Odporność na przetarcie normalna

Grubość materiału 0.2 mm

Kolor specjalny podobny do RAL 5005 niebieski sygnałowy

Kolor niebieski / biały

Miejsce zastosowania Obszar ruchu pieszego

Normy techniczne ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, ASR A1.5/1,2 ''Floors'' według DIN 51130
Antypoślizgowość (R group) R9
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