produserer slitesterke
kosteffektive og varige
antiskli produkter

No. 10041281

Kan plasseres
hvor som helst
Lagring

Handtering/Flexsibilitetet

Klar til bruk

Scotgrip® sklisikre FlexTile sørger for en robust, holdbar og sklisikre overflate på
arbeidsplassen. Designet for å passe til eksisterende dekk, gangveier eller gulv. Sikkerhet for
personell blir godt ivaretatt ved installasjon av Scotgrip® antiskli FlexTile selv under forhold
med vann- og oljesøl.
Scotgrip® sklisikre trappeprodukter gir trygg fottrafikk der det er tøffe arbeidsforhold.
Produktene kan lett festes til åpen grating, stålplater, betong og tre.
Ring oss for nærmere informasjon. Unngå fallulykker i trapper.
• Høykvalitets sklisikrings produkt

• Standard mål samt spesialutførelser

• Robust og holdbar

• Full garanti

• Testet mot brann, gnist og friksjon

• Ingen korrosjon

• Eliminerer fallulykker

• Enkel å tilpasse

• Lett i vekt og lett å håndtere

step into a safer environment with Scotgrip®

GANGVEIER og DEKK - FLEXTILE

Tilbyr trygge løsninger til industrien

Solide sklisikrings produkter
• Høy friksjon, sklisikkert profil

PRODUKTER

Scotgrip® FlexTiles sikrer fotfeste selv i de
mest ekstreme forhold. Scotgrip® er med på å
redusere de alt for høye tallene for
arbeidsulykker som følge av at personer glir,
snubler eller faller.

GANGVEIER og DEKK - FLEXTILE

• Svært lett å se
Kan leveres i en lang rekke farger for å passe
til forholdene på stedet. Vi tilbyr også
selvlysende overflate om ønskelig.
Farger:
• Svart/Gul
• Svart
• Gul
• Farge etter eget ønske

• Standard størrelser eller skreddersydd
Scotgrip® sklisikre FlexTile leveres i standard
størrelser 5m x 1m rull, men kan også
spesialtilpasses til forholdene på stedet etter
kundens spesifikasjoner.

Kode

Scotgrip anti-slip FlexTile

MONTERINGSDATA
Passer til:

IFTS

Metode

Stålplate

Selvborende skruer
eller gjennomgående
bolter og mutter

Betong

Ekspansjonsbolt

Tre

Treskruer eller lim

STANDARD STØRRELSER
5m x 1m

(1 rull)

Kan også lages i spesialtilpasset størrelse

Anti-skli overflateprofil

• Lett å montere
Scotgrip® sklisikre FlexTile er laget for å kunne
monteres raskt og effektivt, enten mekanisk
innfesting eller liming til underlaget. Kan også
leveres med gummiert underside.

Fine

• Kvalitet
Alle Scotgrip® produkter blir produsert etter
høyeste standard i våre produksjonslokaler i
Banchory, UK.
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trygghet på din arbeidsplass vennligst
ta kontakt:

Silverbank Industrial Estate, North Deeside Road, Banchory, Kincardineshire, AB31 5YR, UK
UK
Tel: + 44 (0) 1330 825335
Fax: + 44 (0) 1330 825260

Norway
Tel: + 47 5171 5600
Fax: + 47 5171 5610

Registered in Edinburgh, Scotland No SC130388

USA
Tel: + 1 (713) 781 7480
Fax: + 1 (832) 251 6691

D-U-N-S No 76-676-9954 (Dun & Bradstreet)

© copyright 2005 Scotgrip® is a registered trademark of Scotgrip (UK) Limited

e-mail: sales@scotgrip.com
website: www.scotgrip.com
Data Sheet: FlexTile - March 2006 (N)

