
 

RUST-OLEUM  SJABLONEN

Sjablonen voor verfmarkering

KNOW‐HOW TO PROTECT™

WWW.RUST‐OLEUM.EU

®

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



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.

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.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu  

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu  

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu  

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu
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