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Protišmykový test
Sortiment výrobkov GRP od COBA Europe boli testované v odolnosti 
proti pošmyknutiu. Test sklzovou rampou na R13 podľa DIN 51130: 
2010. Kyvadlový sklzový test podľa BS 7976-2: 2002.

• PTV 79 v suchom prostredí
• PTV 73 v mokrom prostredí

COBAGRiP® Sheet
• Vhodné riešenie protišmyku pred rozliatymi tekutinami alebo ľadu.
• Dostupné vo farbách v súlade s bezpečnostnými normami.
• Vhodné na prejazd s vysokozdvižnými vozíkmi.
• Jedoduchá inštalácia priskrutkovaním k podlahe.

Rozmer Čierna Sivá Žltá Váha

1,2 m x 2,4 m - 5 mm GRP010001 GRP060001 GRP070001 23,60 kg

1,2 m x 1,2 m - 5 mm GRP010002 GRP060002 GRP070002 10,08 kg

0,8 m x 1,2 m - 5 mm GRP010003 GRP060003 GRP070003 7,70 kg
Light Čierna Sivá Žltá Váha

1,2 m x 2,4 m - 3 mm GRP010001L GRP060001L GRP070001L 17,00 kg

1,2 m x 1,2 m - 3 mm GRP010002L GRP060002L - 10,08 kg

0,8 m x 1,2 m - 3 mm GRP010003L GRP060003L - 6,00 kg

Technická špecifikácia

Materiál: Karbid kremíka
Výška produktu: 5 mm

Inštalačná metóda: Priviažte alebo priskrutkujte k podlahe

Metóda čistenia: COBAGRiP sú takmer bezúdržbové vo 
väčšine vonkajších prostredí. Prírodné 
elementy budú mať na  COBAGRiP čistiaci 
efekt.  Kefovanie a oplachovanie čistiacim 
prostriedkom by malo postačovať pre 
opakované obnovenie pôvodného vzhľadu.

Účinnosť výrobku: Protišmykovosť testovaná podľa R13 v 
súlade s BS 7976-2:2002 
• PTV 79 v suchom prostredí 
• PTV 73 v mokrom prostredí

Ohňovzdornosť: Požiarna skúška podľa EN 9239-1:2010

Krajina pôvodu: Čína

COBAGRiP®

COBAGRiP® je rad UV-stabilizovaných dosiek GRP, nášlapných dosiek 
a schodiskových hrán navrhnuté tak, aby poskytovali výnimočnú 
úroveň odolnosti proti pošmyknutiu v interiéri a vonku, s vynikajúcou 
oteruodolnosťou.  Ide o ideálne bezpečnostné riešenie pre chodníky a 
priemyselné podlahy, nájazdové rampy a mosty. 
 
Silikónovým karbidom “posypaný” horný povrch poskytuje efektívny  
protišmyk pod nohami a je odolný voči väčšine rozpúšťadiel a  
chemikálií. Vyrába sa z ohňu odolných materiálov Jednoduchá  
inštalácia, stačí prilepiť alebo priskrutkovať na existujúci povrch  
podlahy, COBAGRiP® je nákladovo efektívny spôsob renovácie  
poškodených alebo šmykľavých podláh Jednoduché čistenie  
(tlakovým umývaním).

COBAGRiP® Light
• Vyrobené z 1mm hrubej GRP dosky.
• Vhodné na aplikácie na nerovné (zakrivené) povchy ako mostíky a 

nadchody.
• Môžu byť použité v potravinárskom priemysle.

Čierna Sivá

Žltá

Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk


