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Kan onmiddellijk na de installatie worden gebruikt

Snelle en eenvoudige installatie

Schokbestendig
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Licht



SUPERGRIP® PERMANENTE BELIJNING
OMSCHRIJVING
Deze stroken zijn zeer degelijk uitgevoerd en hebben een zeer lange levensduur. De
voorgeboorde gaten zorgen voor een eenvoudige bevestiging.

ONDERGROND VOORBEHANDELING
Zorg ervoor dat de zones waar u de permanente lijnmarkeringen gaat aanbrengen, zuiver,
droog en vrij van los en bros materiaal zijn. Ongelijke of beschadigde oppervlakken moeten
worden hersteld zodat de ondergrond redelijk vlak en gelijk is.
 
Pas eerst alle permanente lijnmarkeringsprofielen om te controleren of ze goed passen en
allemaal plat op de ondergrond liggen. Indien nodig kunnen de permanente lijnmarkeringen
ter plaatse worden ingekort met een 
industriële decoupeerzaag met het juiste zaagblad (Bosch “T101 A1F” of vergelijkbare
toestellen zijn ideaal). Als de permanente lijnmarkeringen op de juiste plaats liggen, duid de
voorgeboorde gaten dan aan op de ondergrond met een markeerstift.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
De installatie kan gebeuren met lijm of schroeven:
 
Betonnen ondergrond - Boor een gat op de plaatsen waar u de voorgeboorde gaten hebt
gemarkeerd en plaats een geschikte RAWL-plug (ca. 30 mm nr. 6). Spuit vervolgens een
dunne lijn kit in het midden tegen de onderkant van het profiel, behalve op de plaatsen waar
zich voorgeboorde gaten bevinden. Gebruik schroeven met een platte verzonken kop uit
roestvrij staal (ca. 30 mm x 5,5 mm) om de permanente lijnmarkering op de ondergrond te
bevestigen. Zorg ervoor dat de schroefkop niet boven het oppervlak uitsteekt.

OPMERKINGEN
Beschrijving: voelbare lijnmarkeringen
Ontwerp: gepultrudeerd glasvezelprofiel met 12 voorgeboorde gaten
Afmetingen: 3 mm dik, 50 mm diep, 3.000 mm lang met afgeschuinde kanten
Gewicht: 0,25 kg per meter
Gebruikstemp: -20 tot +80 °C
Standaardkleuren: geel of wit
Algemeen gebruik: gewoon voetgangersverkeer / beperkt voertuigenverkeer

Positie van de voorgeboorde gaten:
De 2 gaten op het uiteinde bevinden zich op 15 mm van de rand van het materiaal tot het
middelpunt van het gat. De overige gaten hebben een tussenafstand van h.o.h. 270 mm. De
gaten hebben een diameter van 6 mm. Er zijn in totaal 12 gaten over een lengte van 3.000
mm.

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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