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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

Taśma antypoślizgowa DURALINE® GRIP+
25mm 

sprawdź kartę 109401

Kolor czarny

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546733777

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546733777

typ jednostki magazynowej 456 G

okładka/okładki GB

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Antypoślizgowa taśma samoprzylepna o gruboziarnistej powierzchni do zwiększenia bezpieczeństwa traktów komunikacyjnych na powierzchniach przemysłowych
• Nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz na zadaszonych i intensywnie używanych powierzchniach
• Warstwa antypoślizgowa podnosi bezpieczeństwo na traktach komunikacyjnych i schodach
• Gruby granulat zapewnia stały efekt antypoślizgowy również w przypadku dużego zabrudzenia i obciążenia
• Do stosowania na stopniach schodów, rampach, powierzchniach przemysłowych i ruchu pieszego przy maszynach i pojazdach
• Zgodność z normą ASR A1.5-1,2 „Podłogi“ i klasa antypoślizgowości R13 według normy DIN 51130 (grupa R)

Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 25

Wysokość zewnętrzna (mm) 0.7

Głębokość zewnętrzna/długość 15 m

Marka DURABLE

Rodzaj samoprzylepności trwały

Odporność na przetarcie wysoka
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Karta produktu

Taśma antypoślizgowa DURALINE® GRIP+
25mm 

Grubość materiału 0.7 mm

Miejsce zastosowania Obszar ruchu pieszego

średnica uchwytu rolki (mm) 76
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