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m2 Taśmy Antypoślizgowe
SAMOPRZYLEPNE

Opis:
• Warstwa antypoślizgowa z ziaren tlenku aluminium (brak ziaren na taśmach 

basenowych Easy Clean R10)
• Różne wymiary ziaren warstwy ściernej zapewniają różne poziomy przyczepności
• Podkładem dla warstwy antypoślizgowej jest mocna taśma z PCV ( z wyjątkiem 

taśm antypoślizgowych plastycznych z podkładem wykonanym z taśmy 
aluminiowej)

• Klej akrylowy aktywowany przez docisk zabezpieczony usuwalną taśmą ochronną
• Grubość warstwy antypoślizgowej mniejsza niż 1 mm (grubość ziaren)
• Dostępne w rolkach, pasach i kształtach na zamówienie

Właściwości:
• Wyjątkowa antypoślizgowość do R13 zgodnie z BGR 181(z wyjątkiem taśmy Easy 

Clean R10)
• Proste w użyciu (aby przykleić taśmę nie jest wymagana wiedza specjalistyczna)
• Mocny i wytrzymały klej
• Można stosować prawie na wszystkich odpowiednio przygotowanych 

powierzchniach (czyste, suche i gładkie)
• Powierzchnie betonowe, cementowe i drewniane należy pokryć warstwą podkładu
• Odporne na przejazd wózków widłowych
• Odporne na większość substancji chemicznych (z wyjątkiem taśmy Easy Clean 

R10)
• Odporne na oleje mineralne (z wyjątkiem taśmy Easy Clean R10)
• Odporne na działanie promieni UV (z wyjątkiem taśmy Easy Clean R10)
• Łatwe w czyszczeniu
• Szeroki temperaturowy zakres stosowania od – 40°C do +80° (zależy od gradacji 

ziaren warstwy antypoślizgowej)
• Przyklejanie taśm powyżej 12°C
• Wymagania montażowe – podłoże musi być czyste, suche , wolne od: kurzu, 

smarów, olejów, silikonów i innych związków uniemożliwiających właściwą 
przyczepność kleju akrylowego.

• Chodzenie po taśmach od razu po montażu
• Duże obciążenia taśmy możliwe po upływie 6 – 8 godzin
• Maksymalna przyczepność osiągana jest po 72 godzinach

Zastosowania:
• Zapobieganie wypadkom generującym koszty.
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

(w zależności od typu taśmy)
• Do obszarów o niskim, średnim i wysokim natężeniu ruchu

(w zależności od typu taśmy)
• Wejścia, korytarze i ciągi piesze
• Schody, pochylnie i rampy
• Maszyny i pojazdy
• Kuchnie i stołówki
• Tarasy

WYJĄTKOWE CECHY I KORZYŚCI
Sprawdzona i Niezmienna Jakość
Błyskawiczne Usuwanie Zagrożeń
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Taśmy ogólnego zastosowania
Najpopularniejsze rozwiązanie dla większości podłoży.
• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
• Do średniego i wysokiego natężenia ruchu
• Do stosowania w temperaturze od −40°C do +80°C

Ziarnistość – 60
Tlenek
Aluminium

Idealne do antypoślizgowych oznaczeń 
podłogowych w warsztatach, halach 
produkcyjnych i magazynach.

Taśmy dostępne są w formie rolek i pasów 
oraz w wymiarach niestandardowych 
(na specjalne zamówienie).

Typ Wymiary Czarny Żółty Transparentny Szary

Rolka 19 mm × 18,3 m meM1SR019183 meM1GR019183 meM1TR019183 meM1AR019183

Rolka 25 mm × 18,3 m meM1SR025183 meM1GR025183 meM1TR025183 meM1AR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meM1SR050183 meM1GR050183 meM1TR050183 meM1AR050183

Rolka 75 mm × 18,3 m meM1SR075183 meM1GR075183 meM1TR075183 meM1AR075183

Typ Wymiary Niebieski Czerwony Zielonyn Brązowy

Rolka 19 mm × 18,3 m meM1BR019183 meM1RR019183 meM1UR019183 meM1OR019183

Rolka 25 mm × 18,3 m meM1BR025183 meM1RR025183 meM1UR025183 meM1OR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meM1BR050183 meM1RR050183 meM1UR050183 meM1OR050183

Rolka 75 mm × 18,3 m meM1BR075183 meM1RR075183 meM1UR075183 meM1OR075183
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Fluoroscencyjne 
Taśmy Sygnałowe

Taśmy ostrzegawcze

• Antypoślizgowe i doskonale widoczne
• Do powierzchni wewnętrznych
• Do niskiego i średniego natężenia ruchu

Oznaczenie obszarów niebezpiecznych i jednoczesne zabezpieczenie
przed poślizgnięciem za pomocą jednej taśmy.

• Ostrzeżenie o stałym lub czasowym niebezpieczeństwie.
• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
• Do średniego i wysokiego natężenia ruchu
• Do stosowania w temperaturze od −20°C do +60°C
• Solidny i mocny produkt – nielaminowany)
• Pasy żółto / czarne do oznaczenia stałych niebezpieczeństw
• Pasy czerwono / białe do oznaczenia tymczasowych 

niebezpieczeństw

S
ygnałow

y żółty

S
ygnałow

y pom
arańczow

y

S
ygnałow

y różow
y

S
ygnałow

y zielony

Typ Wymiary Sygnałowy
żółty

Sygnałowy
pomarańczowy

Sygnałowy
różowy

Sygnałowy
zielony

Rolka 19 mm × 18,3 m meM1HR019183 meM1DR019183 meM1PR019183 meM1CR019183

Rolka 25 mm × 18,3 m meM1HR025183 meM1DR025183 meM1PR025183 meM1CR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meM1HR050183 meM1DR050183 meM1PR050183 meM1CR050183

Rolka 75 mm × 18,3 m meM1HR075183 meM1DR075183 meM1PR075183 meM1CR075183

Typ Wymiary Czarno / żółte
skośne pasy

Czerwono / białe
skośne pasy

Rolka 25 mm × 18,3 m meM1WR025183 meM1YR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meM1WR050183 meM1YR050183

Rolka 75 mm × 18,3 m meM1WR075183 meM1YR075183
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Wielofunkcyjne taśmy z paskiem
• Do oznaczania niebezpiecznego obszaru za pomocą paska ostrzegawczego
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Do średniego i wysokiego natężenia ruchu
• Temperatura stosowania: od −20°C do +60°C

Typ Wymiary Taśma czarna 
z żółtym paskiem

Rolka 50 mm × 18,3 m meMFB1R050183

Rolka 100 mm × 18,3 m meMFB1R100183
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Taśmy fotoluminescencyjne
• Skuteczne oznaczenie niebezpiecznych miejsc zarówno w dzień jak i w nocy.
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
• Do średniego i wysokiego natężenia ruchu
• Wysoka wytrzymałość gwarantująca długi okres użytkowania
• Brak laminacji

• Luminancja większa o 175% od wymagań ISO/CD 16069
• 55 mcd/m2 po 10 min.
• 8 mcd/m2 po 60 min.
• Czas zaniku luminancji 16 h
• Taśmy bez nadruków
• Taśmy w pasy fotoluminescencyjno / czarne

Typ Wymiary Fotoluminescencyjna Fotoluminescencyjna 
w czarne pasy

Rolka 25 mm × 6 m meM1NR025060 M1XR025060

Rolka 50 mm × 6 m meM1NR050060 M1XR050060
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Taśmy fotofl uorescencyjne
Oznaczenie niebezpiecznych obszarów.
Doskonała widoczność w ciemnych i oświetlonych pomieszczeniach.
• Doskonałe właściwości antypoślizgowe R13

(Taśmy Ogólnego Zastosowania) zgodnie z BGR181
• Łatwe w czyszczeniu,

podobnie jak Taśmy Basenowe R10
• Luminancja większa o 600% od wymagań ISO/CD 16069
• 140 mcd/m2 po 10 min.
• 18 mcd/m2 po 60 min.
• Czas zaniku luminancji 25 h

NOWOŚĆ
Typ Wymiary Nr katalogowy

Rolka 25 mm × 6 m meM1FR025060

Profi l aluminiowy na 
krawędzie schodów

Rolka
50 mm × 6 m

Rolka
25 m × 6 m
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Błyszczące taśmy 
brokatowe
Mocno zauważalne oznaczenie obszarów niebezpiecznych.
• Doskonałe właściwości antypoślizgowe R13 (BGR181)
• Grubość taśmy: <1 mm (bez podkładki zabezpieczającej)
• Odporne na brud dzięki cząsteczkom szkła
• Widoczne dzięki mieniącej się powierzchni
• Szybkie i bezproblemowe w montażu
• Powlekane trwałym i mocnym klejem
• Z bardzo wytrzymałą powierzchnią antypoślizgową (ok. 1 milion nadepnięć)
• Dostępne w kolorze czarnym, transparentnym i złotym
• Odporne na działanie promieni UV
• Do stosowania w temperaturze od −40°C do +60°C

Taśmy do obiektów 
użyteczności publicznej
Idealne do obszarów o wysokim natężeniu ruchu, takich jak: 
centra handlowe, stadiony, hale sportowe, wielopiętrowe 
parkingi magazynowe i dworce kolejowe.
• Doskonały wygląd przez bardzo długi okres użytkowania
• Wielokolorowe ziarno warstwy antypoślizgowej
• Długotrwałe właściwości ostrzegawcze
• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
• Do dużego natężenia ruchu
• Do stosowania w temperaturze od −40°C do +60°C

NOWOŚĆ
• Mocno widoczne
• Do stosowania na zewnątrz 

i wewnątrz pomieszczeń
• Wejścia, pasaże, korytarze
• Schody, pochylnie, rampy

Ziarnistość – 60
Tlenek
Aluminium

Ziarnistość – 60
Tlenek
Aluminium

Dostępne również na profi lach 
aluminiowych na krawędzie schodów.

Typ Wymiary Wielokolorowa
(Public)

Rolka 25 mm × 18,3 m meM9GR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meM9GR050183

Rolka 75 mm × 18,3 m meM9GR075183

Typ Wymiary Błyszcząca
złota

Błyszcząca 
transparentna

Błyszcząca
czarna

Rolka 25 mm × 18,3 m meM8KR025183 meM8TR025183 meM8SR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meM8KR050183 meM8TR050183 meM8SR050183

Rolka 75 mm × 18,3 m meM8KR075183 meM8TR075183 meM8SR075183



Typ Wymiary Gruboziarnista 
czarna

Rolka 25 mm × 18,3 m meM4SR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meM4SR050183

Rolka 75 mm × 18,3 m meM4SR075183

Rolka 100 mm × 18,3 m meM4SR100183

Rolka 150 mm × 18,3 m meM4SR15018310

Taśmy z plastycznego aluminium
Taśmy z plastycznego aluminium doskonale przyjmujące kształty nieregularnych 
powierzchni.
• Szczególnie polecane do nierównych, szorstkich, porowatych i profi lowanych powierzchni.

(Żłobione i ryfl owane arkusze, powierzchnie pokryte kostką brukową,
płytki ceramiczne o głębokiej fakturze)

• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
• Średnie i duże natężenie ruchu
• Temperatura stosowania od −20°C do +60°C

Taśmy gruboziarniste 
z plastycznego aluminium.
• Podkład taśmy wykonany z plastycznego aluminium
• Grubość taśmy: <1,5 mm (bez podkładki zabezpieczającej)
• Temperatura stosowania od −20°C do +60°C
• Doskonałe do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu

narażonych na duże zanieczyszczenia

Najwyższej jakości taśmy samoprzylepne 
o największym spektrum zastosowań.
• Żłobione, tłoczone powierzchnie
• Ostre krawędzie arkuszy
• Głęboko żłobione powierzchnie płytek ceramicznych
• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
• Do obszarów o dużym natężeniu ruchu

(warsztaty, hale produkcyjne i obiekty produkcji rolnej)

Taśmy gruboziarniste
• Grubość taśmy: <2 mm (bez podkładki zabezpieczającej)
• Wartość przemieszczenia V6 (BGR181)
• Doskonały do obszarów eksponowanych na zanieczyszczenia
• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
• Do dużego natężenia ruchu
• Temperatura stosowania od −40°C do +60°C

Typ Wymiary Czarna Żółta Czarno – żółta

Rolka 25 mm × 18,3 m meM2SR025183 meM2GR025183 meM2WR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meM2SR050183 meM2GR050183 meM2WR050183

Rolka 100 mm × 18,3 m meM2SR100183 meM2GR100183 meM2WR100183

Rolka 150 mm × 18,3 m meM2SR150183 meM2GR150183 meM2WR150183

Typ Wymiary Gruboziarnista 
z plastycznego 
aluminium

Gruboziarnista 
czarna

Rolka 25 mm × 18,3 m meM5SR025183 meM4SR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meM5SR050183 meM4SR050183

Rolka 75 mm × 18,3 m meM5SR075183 meM4SR075183

Rolka 100 mm × 18,3 m meM5SR100183 meM4SR100183

Rolka 150 mm × 18,3 m meM5SR150183 meM4SR150183

Ziarnistość – 40
Tlenek
Aluminium
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Typ Wymiary Czarny Transparentny Szary Biały Żółto/czarny

Rolka 25 mm × 6 m meM3SR025060 meM3TR025060 meM3AR025060 meM3ER025060 meM3WR025060

Rolka 50 mm × 6 m meM3SR050060 meM3TR050060 meM3AR050060 meM3ER050060 meM3WR005060

Rolka 25 mm × 18,3 m meM3SR025183 meM3TR025183 meM3AR025183 meM3ER025183 meM3WR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meM3SR050183 meM3TR050183 meM3AR050183 meM3ER050183 meM3WR050183

Taśmy basenowe 
(odporne na wilgoć 
i wodę)
Doskonałe do mokrych stref i wysokiej jakości podłóg.
• Antypoślizgowa powierzchnia uzyskana z tłoczonego

(perforowanego) winylu
• Dobre właściwości antypoślizgowe R10 (BGR181)
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń (strefy mieszkalne i obiekty 

sportowe)
• Odporne na zabrudzenia (proste mycie mydłem i wodą)
• Bardzo elastyczne (można zagiąć na krawędziach)

Czyszczenie miękkim zmywakiem
lub miękką szmatką.



12

Taśmy antypoślizgowe w wersji 
podstawowej

Basic
Ekonomiczne taśmy antypoślizgowe do 
obszarów o niskim natężeniu ruchu.
• Grubość taśmy: <1 mm (bez podkładki zabezpieczającej)
• Dostępne w rolkach o szerokościach: 25 mm, 50 mm, 75 mm, 

100 mm i 150 mm (długość rolki 18,3 m)
• Dostępne w wersji czarnej i w czarno/żółte pasy
• O doskonałych właściwościach antypoślizgowych R13 (BGR181)
• Łatwe w montażu
• Powlekane mocnym klejem
• Do stosowania na różnorodnych powierzchniach
• Wysoce odporne na zużycie (ok. 0.5 miliona nadepnięć)
• Temperatura stosowania od −10°C do +60°C
• Gotowe do użycia od razu po montażu

NOWOŚĆ

Akcesoria
Uniwersalny podkład pod 
taśmy – 3M Scotch – -Weld 
Tape Primer 83
• Do lekko profi lowanych 

i porowatych powierzchni
• Do szorstkich i ziarnistych 

powierzchni.

Specjalny podkład pod 
taśmy – 3M Scotch – Weld 
Contact Rubber adhesive 
2141
• Do trudnych powierzchni 

takich jak nieobrabiane 
drewno, beton, asfalt, 
guma, itp.

Uszczelniacz krawędzi 
taśm antypoślizgowych
• Uszczelnienie krawędzi 

taśm zapobiega wnikania 
pod taśmę wody lub 
innych płynów

• Rekomendowany do 
stosowania w przypadku 
krzywych, szorstkich 
i ziarnistych powierzchni

• Użytkowanie taśmy po 
wykonaniu uszczelniania 
może nastąpić po upływie 
2-3 h

• Pełne właściwości 
eksploatacyjne 
uszczelnienia po 2-3 
dniach

Rolka dociskowa
• Zwiększa skuteczność 

klejenia taśm z klejem 
akrylowym aktywowanym 
naciskiem

• Przyspiesza sklejenie się 
taśmy z podłożem

• Redukuje pęcherzyki 
powietrza pomiędzy taśmą 
a podłożem

• Zwiększa skuteczność 
przyklejenia krawędzi 
taśmy do podłoża

Typ Wymiary Czarne Żółto/czarny

Rolka 25 mm × 18,3 m meMASR025183 meMAWR025183

Rolka 50 mm × 18,3 m meMASR050183 meMAWR050183

Rolka 75 mm × 18,3 m meMASR075183 meMAWR075183

Produkt Pojemność/Ilość Informacja Nr. katalogowy

Podkład uniwersalny
3M Scotch-Weld Tape Primer 83

1L Wydajność:1L/5 m2 meZBSWTP831

Podkład specjalny
3M Scotch-Weld Contact Rubber Adhesive 2141

0,9 L Wydajność:0,9 L/3 m2 meZBSWEC2141

Uszczelniacz krawędzi taśm
3M Safety Walk Edge protection

150 ml Wydajność:ok. 45 m meZBSWKS

Rolka dociskowa 1 szt. Szerokość rolki45 mm meZBM2PR1

Zmywacz acetonowy do podłogi
Aceton Floor Cleaner

1 L Zaleca się stosowanie maski 
ochronnej

meZBABR1

Ziarnistość – 60
Tlenek
Aluminium
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Aluminiowe płyty 
i profi le na krawędzie
Do trudnych podłoży takich jak drewno, perforowany metal, wykładziny 
dywanowe oraz powierzchnie drewniane i betonowe po rekonstrukcji.

• Grubość 1,5 mm (aluminiowe płyty i aluminiowe profi le na krawędzie)
• Wymiary płyt: 114 × 635 mm (waga ok. 350 g) oraz 114 mm × 1000 mm (waga ok. 550 g)
• Wymiary profi li na krawędzie: 120 × 635 × 45 mm ( waga ok. 500 g)

oraz 120 × 1000 × 45 mm (waga ok. 800 g)
• Właściwości antypoślizgowe zależące od typu zastosowanej taśmy (typy taśm na stronach 1-10)
• Otwory do mocowania do podłoża
• Odporne na korozję
• Łatwe w czyszczeniu
• Gotowe do użytkowania natychmiast po montażu
• Ekonomiczne w eksploatacji (niskie koszty wymiany warstwy antypoślizgowej)
• Do stosowania w temperaturze od −40°C do +80°C ( w zależności od typu taśmy 

antypoślizgowej)

Typ Wymiar Kolor Numer katalogowy

Płyty ogólnego przeznaczenia

114 × 635 mm Czarny meAPM1SF1

114 × 635 mm Żółty meAPM1GF1

114 × 635 mm Żółto/czarny meAPM1WF1

114 × 1000 mm Czarny meAPM1SF2

114 × 1000 mm Żółty meAPM1GF2

114 × 1000 mm Żółto/czarny meAPM1WF2

Profi le na krawędzie

120 × 635 × 45 mm Czarmy meAKM1SF1

120 × 635 × 45 mm Żółty meAKM1GF1

120 × 635 × 45 mm Żółto/czarny meAKM1WF1

120 × 1000 × 45 mm Czarmy meAKM1SF2

120 × 1000 × 45 mm Żółty meAKM1GF2

120 × 1000 × 45 mm Żółto/czarny meAKM1WF2
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Aluminiowe profi le na krawędzie 
schodów (przykręcane)
Efektowne i trwałe profi le do montażu na stałe.
• Właściwości antypoślizgowe zależące od typu zastosowanej taśmy antypoślizgowej (typy taśm na stronach 1-10)
• Otwory ułatwiające mocowanie do podłoża
• Estetyczny wygląd (wkłady antypoślizgowe zakrywające śruby mocujące)
• Grubość 3 mm
• Wymiary: 53 mm głębokość, 31 mm wysokość płaszczyzny czołowej
• Standardowe długości: 610 mm, 800 mm, i 1000 mm (na zamówienie do 1450 mm)

Typ Wymiar Kolor Numer katalogowy Typ Wymiar Kolor Numer katalogowy

Przykręcane 
profi le
na krawędzie 
schodów

53×610×31 Czarny meATM1SF1

Przyklejane 
profi le
na krawędzie 
schodów

53×610×31 Czarny meATM1SF1sk

53×610×31 Żółty meATM1GF1 53×610×31 Żółty meATM1GF1sk

53×610×31 Żółto/czarny meATM1WF1 53×610×31 Żółto/czarny meATM1WF1sk

53×800×31 Czarny meATM1SF3 53×800×31 Czarny meATM1SF3sk

53×800×31 Żółty meATM1GF3 53×800×31 Żółty meATM1GF3sk

53×800×31 Żółto/czarny meATM1WF3 53×800×31 Żółto/czarny meATM1WF3sk

53×1000×31 Czarny meATM1SF2 53×1000×31 Czarny meATM1SF2sk

53×1000×31 Żółty meATM1GF2 53×1000×31 Żółty meATM1GF2sk

53×1000×31 Żółto/czarny meATM1WF2 53×1000×31 Żółto/czarny meATM1WF2sk

NOWOŚĆ
Samoprzylepne
Łatwy i szybki montaż.
• Atrakcyjny wygląd
• Na śliskie, zimne lub wilgotne powierzchnie

(schody, platformy, podesty i spoczniki)

NOWOŚĆ
Zwiększająca widoczność, 
dodatkowa taśma ostrzegawcza 
na czołowej płaszczyźnie profi lu.
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Antypoślizgowe profile 
z kompozytu na bazie 
wzmocnionego włókna 
szklanego i żywicy 
poliestrowej (GRP)

Ekstremalnie wytrzymałe, ekonomiczne i łatwe w montażu profile, które 
mogą być zamontowane w każdych warunkach pogodowych, do 
każdego podłoża.

• Materiał ze wzmocnionego włókna szklanego i żywicy poliestrowej
• Warstwa anty-poślizgowa z ziarnami z tlenekiem aluminium

• Wyjątkowe właściwości antypoślizgowe R13 (BGR 181)
• Montaż – z pomocą otworów montażowych lub specjalnego kleju (patrz akcesoria), nie wymaga 

specjalistycznej wiedzy
• Możliwość montażu i użytkowania na dowolnej powierzchni
• Solidny i twardy materiał o niskiej wadze
• Ekstremalna odporność na zużycie (około 5 milionów nadepnięć)
• Odporność na promienie UV i korozję
• Brak przewodzenia prądu elektrycznego
• Niska palność
• Temperaturowy zakres stosowania od −20°C do +120°C
• Do natychmiastowego wykorzystania

• Doskonały na wcześniej remontowane powierzchnie betonowe lub drewniane
• Do płaskich, zimnych, mokrych, zaolejonych lub pokrytych smarem powierzchni
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Typ Wymiar Kolor Numer katalogowy

Płyty – średnia ziarnistość 750× 1000 mm
Czarny meGPMS7501000

Żółty meGPMG7501000

Profile na krawędzie 
– średnia ziarnistość

230× 600 × 30 mm

Czarny meGKMS2300600

Żółty meGKMG2300600

Czarny z żółtą krawędzią meGKMW2300600

230× 800 × 30 mm

Czarny meGKMS2300800

Żółty meGKMG2300800

Czarny z żółtą krawędzią meGKMW2300800

230× 1000 × 30 mm

Czarny meGKMS2301000

Żółty meGKMG2301000

Czarny z żółtą krawędzią meGKMW2301000

Specjalne antypoślizgowe zabezpieczenie krawędzi schodów, 
indywidualnych stopni, peronów, itd.
• Wymiary: głębokość – 230 mm, wysokość powierzchni czołowej – 30 mm, kąt pomiędzy 

płaszczyznami – 87°
• Standardowe długości: 600 mm, 800 mm i 1000 mm

(zamówienie do 2500 mm)
• Typy : Średni i Bardzo Mocny
• Kolory: czarny, żółty i czarny z żółtą krawędzią

Płyty 
Wymiary: 
750 x 1000 mm

Dla średniego natężenia 
ruchu:
Typ Średni: ziarnistości 46 
i grubość 3,8 mm

Dla bardzo dużego 
natężenia ruchu:
Typ Bardzo Mocny: 
ziarnistość 12 i grubość 
4,2 mm

Wszystkie produkty 
kompozytowe GRP można 
ciąć piłami tarczowymi 
z diamentowymi tarczami.

Czarny

Żółty

Szary

Beżowy
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Profile na krawędzie schodów
Specjalne zabezpieczenie krawędzi schodów, podestów, spoczników, 
indywidualnych schodków, itp.
• Wymiary: głębokość - 70 mm, wysokość powierzchni czołowej -30 mm, kąt pomiędzy płaszczyznami - 87°
• Standardowe długości: 600 mm, 800 mm i 1000 mm (na zamówienie do 2500 mm)
• Typy : Średni i Bardzo Mocny
• Kolory: czarny i żółty

Ziarnistość – 12
Tlenek 
Aluminium

Ziarnistość – 60
Tlenek 
Aluminium

Typ Bardzo Mocny, czarny Typ średni, żółty

Typ Wymiar Kolor Numer katalogowy

Profile na krawędzie 
– średnia ziarnistość

70×600×30
czarny meGTMS0700800

żółty meGTMG0700800

70× 800 × 30
czarny meGTMS0700800

żółty meGTMG0700800

70× 1000 × 30
czarny meGTMS0701000

żółty meGTMG0701000
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Ziarnistość – 60
Tlenek 
Aluminium

Maty 
antypoślizgowe
Dwustronnie antypoślizgowa mata ze specjalnej gumy, pozwala na zmianę 
miejsca zastosowania i nie gromadzi na swojej powierzchni płynów.
• Na gładkie, mokre, pokryte olejem lub smarem powierzchnie
• Do średniego i dużego natężenia ruchu

(obszarów produkcyjnych,
zakładów przemysłu spożywczego,
stanowisk nalewania napojów,
kuchni i stołówek)

• Do stanowisk pracy przed maszynami, stołami warsztatowymi 
 i w pakowalniach

• Doskonałe właściwości antypoślizgowe R13 (BGR 181)
• Bardzo odporna na zużycie
• O właściwościach izolacji temperaturowej i tłumienia dźwięku
• Odporna na większość substancji chemicznych
• Łatwa w czyszczeniu
• Odporna na oleje mineralne
• Odporna na promieniowanie UV
• Do stosowania w temperaturach od −40°C do +100°C

• Ciężar: 10 kg
• Grubość: 7 mm

Wymiar: 91 cm × 151 cm

Czarny

Nieodpłatnie wypożyczamy 
maty do testów.

Typ Wymiary Kolor Nr katalogowy

Mata dwustronnie antypoślizgowa 
z odprowadzeniem płynów

91 × 151 cm czarny meBM29101510
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Oznakowanie podłogowe – taśmy 
samoprzylepne i niestandardowe symbole
Bardzo mocne i trwałe oznakowanie podłogowe z powierzchnią antypoślizgową.
• Materiał: folia PCV z wytłoczoną powierzchnią antypoślizgową
• Samoprzylepne
• Powlekane klejem akrylowym zabezpieczonym usuwalną taśmą ochronną
• Grubość: 1 mm (bez taśmy zabezpieczającej klej)
• Dostępne szerokości: 50 mm i 100 mm
• Długość rolki: 18,3 m
• Dostępne różne symbole (krzyżyk, strzałka, kółko, itd. )
• Dostępne kolory: żółty, niebieski, zielony, czerwony, czarny i biały
• Odporne na przedarcie

(można jeździć po oznakowaniu wózkami widłowymi)
• Umiarkowane właściwości antypoślizgowe R10 (BGR 181)
• Proste i szybkie w montażu
• Do większości powierzchni
• Montaż bez podkładu
• Łatwe w czyszczeniu
• Do stosowania w temperaturach od −20°C do +60°C
• Możliwość użytkowania od razu po montażu
• Do stosowania wewnątrz pomieszczeń (do znakowania 

magazynów i innych pomieszczeń magazynowych)
• Przeznaczone do średniego i dużego natężenia ruchu

Do oznakowania, 
zabezpieczenia, 
wskazywania 
kierunku, 
wytyczenia granic 
oraz blokowania.

Wymiary kształtek

Typ Wymiary Niebieski Żółty Zielony Czerwony Czarny Biały

Rolka 50 mm × 18,3 m meKSBR050183 meKSGR050183 meKSUR050183 meKSRR050183 meKSSR050183 meKSER050183

Rolka 100 mm × 18,3 m meKSBR100183 meKSGR100183 meKSUR100183 meKSRR100183 meKSSR100183 meKSER100183

Rolka 305 mm × 18,3 m meKSBR305183 meKSGR305183 meKSUR305183 meKSRR305183 meKSSR305183 meKSER305183

Typ Wymiary Niebieski Żółty Zielony Czerwony Czarny Biały

Prostokąt 50 × 150 mm meKSBS1V10 meKSGS1V10 meKSUS1V10 meKSRS1V10 meKSSS1V10 meKSES1V10

Narożnik 150 × 150 mm meKSBW1V10 meKSGW1V10 meKSUW1V10 meKSRW1V10 meKSSW1V10 meKSEW1V10

Krzyż 150 × 150 mm meKSBX1V10 meKSGX1V10 meKSUX1V10 meKSRX1V10 meKSSX1V10 meKSEX1V10

Litera T 150 × 150 mm meKSBT1V10 meKSGT1V10 meKSUT1V10 meKSRT1V10 meKSST1V10 meKSET1V10

Kwadrat 150 × 150 mm meKSBQ1V10 meKSGQ1V10 meKSUQ1V10 meKSRQ1V10 meKSSQ1V10 meKSEQ1V10

Trójkąt 150 × 150 mm meKSBD1V10 meKSGD1V10 meKSUD1V10 meKSRD1V10 meKSSD1V10 meKSED1V10

koło Ø 150 mm meKSBK1V10 meKSGK1V10 meKSUK1V10 meKSRK1V10 meKSSK1V10 meKSEK1V10

Strzałka 100 × 150 mm meKSBP1V10 meKSGP1V10 meKSUP1V10 meKSRP1V10 meKSSP1V10 meKSEP1V10



Potrzebujesz 
więcej informacji?

Napisz do nas.

znaki@techem.com.pl



BP Techem S.A.

ul. Ludwinowska 17
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tel. 22 489 65 00
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