RUST-OLEUM® SJABLONEN

Sjablonen voor verfmarkering
Sjablonen in allerlei vormen en afmetingen met sybolen, nummer en letters
Vele malen herbruikbaar; eenvoudig te reinigen
Sjablonen zijn flexibel en volgen de vorm van de vloer
Zeer duurzaam materiaal
Voor alle typen verf en spuitbussen

KNOW‐HOW TO PROTECT ™
WWW.RUST‐OLEUM.EU

RUST-OLEUM® SJABLONEN
OMSCHRIJVING
Duurzame herbruikbare sjablonen voor bodemmarkering zijn ideaal voor magazijnen,
parkeerplaatsen, wegen en meer.

OPMERKINGEN
Onze sjablonen-sets (A-Z & 0-9) zijn gemaakt van een 250 micron polyester, gecoat met
siliconen. De grotere sjablonen (symbolen) zijn van hetzelfde materiaal gemaakt, in een dikte
van 350 micron.

Uitgiftedatum: 24/06/2022
Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.
Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor
zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de
aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche)
te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich
het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
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