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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.

Termék adatlap

Csúszásgátló szalag DURALINE® GRIP 50 mm
színes 

Cikkszám 1083130

Szín yellow/black

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546733692

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546733692

Bruttó súly 720.4 G

Származási ország GB

Termékleírás
• Öntapadó standard csúszásgátló szalag utak és járófelületek biztonságának megnövelésére
• Beltéri és fedett kültéri területeken való alkalmazáshoz
• A csúszásgátló bevonat segít az utak és lépcsőfokok biztosításában
• Az alkalmazási területek lépcsőfokok, rámpák, ipari padlók és járófelületek gépeken és gépjárműveken
• A német ASR A1.5-1,2 „Padlók“ előírásai szerint a DIN 51130 Csúszásgátlás (R-csoport) R13 alapján
• Hosszúság: 15 m

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 50

Külső magasság (mm) 0.7

Külső mélység / hossz 15 m

Márka DURABLE

Öntapadó tartós

Kopásálló high
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Termék adatlap

Csúszásgátló szalag DURALINE® GRIP 50 mm
színes 

Anyag vastagság 0.7 mm

Felhasználási terület Gyalogos forgalom

Ø tekercstartó (mm) 76
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