PRODUCT DATA

Strips voor houten vlonders
STRIPS VOOR HOUTEN VLONDERS
Gemaakt van sterke glasvezel met antisliplaag
met korrelstructuur. Deze afdekstrips zijn de
ideale oplossing voor een gladde ondergrond. De
afdekstrips uit gepultrudeerd glasvezelversterkt
polyester zijn voorzien van voorgeboorde gaten en
schroefbevestigingen. Leg de afdekstrips op de
ondergrond en bevestig ze door schroeven door
de voorgeboorde gaten in het hout te draaien.
Eenvoudiger kan niet.

VOORDELEN









Uiterst duurzaam antislipoppervlak
Eenvoudig te installeren
Bestand tegen water en verrotting
Voorgeboord voor schroefbevestiging (schroeven bijgeleverd)
Keuze uit 3 breedtes
Keuze uit 2 lengtes
Verkrijgbaar in verschillende kleuren
Geschikt voor huiselijk en commercieel gebruik

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE
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De informatie op deze bladen wordt te goeder trouw meegedeeld. Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons
gecontroleerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken
die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
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BESCHIKBARE KLEUREN

Steen

Zwart

BESCHIKBARE MATEN

50 mm

90 mm

120 mm
Elke strip is 3 mm dik, met afgeschuinde kanten om struikelen te voorkomen. De
bovenlaag met korrelstructuur is gemaakt uit een duurzaam aggregaat met een
hoge slipbestendigheid in de meeste weersomstandigheden.

Beschrijving:
Ontwerp:
Afmetingen:
Gewicht:
Gebruikstemperatuur:
Standaardkleuren:
Algemeen gebruik:
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Strips voor houten vlonders
Gepultrudeerd glasvezelprofiel met voorgeboorde
gaten
3 mm dik, 50 mm, 90 mm en 120 mm diep, 1.200 en
2.400 mm lang met afgeschuinde kanten
0,5 kg per meter
-20 tot +80 °C
Steen, geel of zwart
Gewoon voetgangersverkeer / beperkt
voertuigenverkeer
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gecontroleerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken
die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
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Strips voor houten vlonders – positie van voorgeboorde gaten
50 mm breed
1.200 mm – een rij van 7 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en
dan een tussenafstand van h.o.h. 183 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.
2.400 mm – een rij van 11 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en
dan een tussenafstand van h.o.h. 230 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.
90 mm breed
1.200 mm – een rij van 7 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en
dan een tussenafstand van h.o.h. 183 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.
2.400 mm – een rij van 11 gaten (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk uiteinde en
dan een tussenafstand van h.o.h. 230 mm. Geleverd met verzinkte houtschroeven.
120 mm breed
1.200 mm – een rij van 5 gaten (10 in totaal) (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk
uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 275 mm. Geleverd met verzinkte
houtschroeven.
2.400 mm – een rij van 5 gaten (10 in totaal) (diameter van 6 mm), 50 mm vanaf elk
uiteinde en dan een tussenafstand van h.o.h. 287 mm. Geleverd met verzinkte
houtschroeven.

Veiligheid
Bij de installatie van het product moeten minimaal persoonlijke
beschermingsmiddelen worden gedragen. Deze omvatten een stofmasker (of
vergelijkbaar), veiligheidsbril, zware werkhandschoenen en een overal. Indien nodig
moet het product worden gesneden in een goed geventileerde ruimte of in de buurt
van afzuigpunten. Stofresten kunnen worden weggegooid via de normale
afvalverwerkingssystemen. Er zijn geen speciale toelatingen of licenties vereist.
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