
Gripfoot
Svojim drsným povrchom zlepšuje
priľnavosť na hladkých plochách

Samolepiace pásky, obdĺžniky alebo dlaždice s drsnýmpovrchom,
ktorý pomáha zlepšiť protišmykové vlastnosti.

Odolné a ľahko inštalovateľné riešenie napredchádzanie pošmyknutiu
a zakopnutiu.

Dostupné vo viacerých farbách, vrátane výstražnej verzie,
ktoráposkytuje vysokú viditeľnosť v tme a pri slabom osvetlení.
Páska Gripfoot – všestranné použitie, pre podlahové povrchy,stroje a
vozidlá.

Gripfoot obdĺžniky - určené na použitie na schodoch.

Gripfoot dlaždice (štvorcové) - ideálne na zvýšeniebezpečnosti na
hladkých dláždených podlahách.

Testované na protišmykovosť podľa DIN 51130.

Dostupné štýly

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


Žltá Biela Červená Svietivá

Čierna/Žltá Červená/Biela Zelená Priehľadná

Modrá Čierna

časti

Číslo dielu veľkosť farba závažia (kg)

GF010001 25 mm x 18,3 m čerň 0.4

GF010002 50 mm x 18,3 m čerň 0.8

GF010003 102 mm x 18,3 m čerň 1.45

GF010004 152 mm x 18,3 m čerň 2.5

GF010005 140 mm x 140 mm čerň

GF010006 152 mm x 610 mm čerň

GF010702 50 mm x 18,3 m čerň/žltý 0.8

GF020002 50 mm x 18,3 m modrý 0.8

GF030002 50 mm x 18,3 m červená 0.8

GF031002 50 mm x 18.3 červená/biela 0.8

GF040002 50 mm x 18,3 m zelená 0.8

GF070002 50 mm x 18,3 m žltý 0.8

GF120002 50 mm x 18,3 m Jasná 1.45

Technická špecifikácia

Materiál

Brúsna drť pozostávajúca z oxidu hlinitého
naviazaného na polymérny substrát. Adhezívna
spodná vrstva z akrylovej emulzie na báze rozpúšťadla.
Výrobok sa dodáva s odnímateľnou zadnou fóliou,
odolnou voči vlhkosti.

Povrchová
úprava

Zrnitý

Výška
produktu

1.05 mm

Min.
Prevádzková
teplota

-10°c

Max.
Prevádzková
teplota

+60°c

Prostredie Vhodné pre vnútorné prostredie

UV odolnosť Áno

Typické
použitie

Schody, Rebríky, Rampy, Chodníky, Vozidlá



Inštalačná
metóda

Samolepiaca páska aplikovaná tlakom

Krajina
pôvodu

TW

Adhesion
Strength

1.6 kg / 25 mm

Hrúbka
povlaku

0.05 mm

Zvyšok
rozpúšťadla

0.50%

Uvoľnite silu 30g / 25 mm

Sklzový test DIN 51130-R13

K stiahnutiu


