
Gripfoot
Ziarnista powierzchnia zapewnia
lepszą przyczepność na gładkich
podłogach

Samoprzylepne foliowane podłoże i ziarnista powierzchnia
zwiększające przyczepność.

Trwałe i łatwe w montażu rozwiązanie zabezpieczające przed
potknięciami i poślizgnięciami.

Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej, w tym w wersji
ostrzegawczej, zapewniającej dobrą widoczność w ciemnościach i
przy słabym oświetleniu.
Taśma Gripfoot - uniwersalna, do stosowania na: powierzchniach
podłogowych, sprzęcie i pojazdach.

Listwy Gripfoot (prostokątne) przeznaczone do stosowania na
stopniach i schodach.

Płytki Gripfoot (kwadratowe) – zwiększają bezpieczeństwo na
podłogach wyłożonych płytkami.

Przetestowana pod kątem poślizgnięć zgodnie z DIN 51130.

Dostępne style

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/gripfoot


żółty biały czerwony świecący

żółto/czarny biało/czerwony zielony bezbarwny

niebieski czarny

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

GF010001 25 mm x 18,3 m czarny 0.4

GF010002 50 mm x 18,3 m czarny 0.8

GF010003 102 mm x 18,3 m czarny 1.45

GF010004 152 mm x 18,3 m czarny 2.5

GF010005 140 mm x 140 mm czarny

GF010006 152 mm x 610 mm czarny

GF010702 50 mm x 18,3 m żółto/czarny 0.8

GF020002 50 mm x 18,3 m niebieski 0.8

GF030002 50 mm x 18,3 m czerwony 0.8

GF031002 50 mm x 18,3 m biało/czerwony 0.8

GF040002 50 mm x 18,3 m zielony 0.8

GF070002 50 mm x 18,3 m żółty 0.8

GF120002 50 mm x 18,3 m bezbarwny 1.45

Specyfikacja techniczna

Materiał

grys ścierny składający się z tlenku glinu związany
z podłożem polimerowym. Podkład z akrylowej
emulsji klejącej na bazie rozpuszczalnika. Produkt
wyposażony w odporną na wilgoć warstwę
uwalniającą.

Wykończenie
powierzchni

Ziarnista

Wysokość
produktu

1.05 mm

Minimalna
temperatura
pracy

-10°c

Maksymalna
temperatura
pracy

+60°c

Zalecane
środowisko
zastosowania

Tylko do użytku wewnętrznego

Odporniość na
promieniowanie

Tak



UV

Typowe
zastosowanie

Schody, drabiny, rampy, przejścia, pojazdy

Metoda
instalacji

Klejenie do podłoża

Kraj
pochodzenia

TW

Wytrzymałość
adhezyjna

1.6 kg / 25 mm

Grubość
powłoki

0.05 mm

Pozostałości
rozpuszczalnika

0.50%

Siła uwalniania 30g / 25 mm

Test pod kątem
poślizgnięć

DIN 51130 - R13

Pliki do pobrania


