
 

SUPERGRIP  LOOPPLATEN

Duurzame anti-slip loopplaten

KNOW‐HOW TO PROTECT™

WWW.RUST‐OLEUM.EU

®

Sterkste materiaal op de markt

Wij snijden de platen gratis voor u op maat

Eenvoudig te bevestigen met kit en schroeven

Veiligheidsgeel opf zwart

Voor binnen- en buitengebruik



SUPERGRIP® LOOPPLATEN
OMSCHRIJVING
Robuuste kant-en-klare, roestvrije anti-slip loopplaten voor bruggen, gallerijen, hellingen,
gangen, etc.

AANBEVOLEN GEBRUIK
Robuuste kant-en-klare, roestvrije anti-slip loopplaten voor bruggen,
gallerijen, hellingen, gangen, etc.
TOP LAAG: Carbon en siliconen mengsel

ONDERGROND VOORBEHANDELING
De ondergrond vereist een minimale voorbereiding. Hij moet redelijk goed schoon en droog
zijn indien u uitsluitend montagekit gebruikt voor de bevestiging. Gaten en scheuren dient u
bij voorkeur eerst op te vullen. De montagekit compenseert vanzelf alle ongelijkmatigheden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Draag bij het installeren van Anti-Slip Panelen altijd minimaal uw normale persoonlijke
beschermingsuitrusting. Draag in ieder geval altijd een stofmasker, veiligheidsbril,
veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding.
Pas vooraf alle Anti-Slip Panelen zonder lijm en kijk eerst of ze goed passen en goed plat
tegen het oppervlak liggen. Boor bevestigingsgaten in alle panelen. De individuele
omstandigheden kunnen variëren, maar als richtlijn geldt het volgende:

De onderdelen worden doorgaans zowel gelijmd als geschroefd. Montagekit is hiervoor ideaal,
aangezien het kleine oneffenheden in de ondergrond kan opvangen zodat de panelen niet
gaan klapperen of kantelen. De ondergrond moet schoon, droog en intact zijn indien u de
panelen uitsluitend met montagekit wilt bevestigen op weinig belopen plaatsen.
Als u de panelen op een vochtige, vuile of brokkelige ondergrond wilt bevestigen of in zeer
koude weersomstandigheden, moet u de Anti-Slip Panelen altijd zowel lijmen als schroeven.
Houd tussen de schroeven een afstand aan van circa 600 mm.

OP MAAT ZAGEN
De Anti-Slip Panelen zijn zeer moeilijk te zagen; informeer naar onze zaagservice als u veel
panelen op maat moet zagen. - Zo nodig kunt u de Anti-Slip Panelen ter plaatse op maat
zagen met een professionele decoupeerzaag en de juiste zaagbladen (Bosch “T101 A1F” of
soortgelijk zijn hiervoor ideaal).

BEVESTIGINGSMATERIAAL
Gebruik het volgende als richtlijn voor mechanische bevestiging:

VERZINKEN
We raden u aan om de voorboorgaten niet te verzinken.

BOREN
Houd het Anti-Slip Paneel op zijn plaats en boor door het paneel in de ondergrond. Gebruik in
beton keilbouten. Het boorgat in het paneel hoeft niet groter te zijn dan het gat in de
ondergrond.

GEWICHT
Step cover: 11.3 kg

In hout: Gebruik 8 x 30 mm verzinkte of roestvaststalen schroeven.-
In staalplaat: Gebruik 8 x 20 mm roestvaststalen, zelftappende Pozi-kopschroeven of 8 x
20 mm verzinkte zelftappende kruiskopschroeven.

-

In beton: Gebruik 8 x 30 mm verzinkte of roestvaststalen slagplugschroeven (Hilti HPS-1 of
soortgelijk).

-

In roosters: roestvaststalen of verzinkte zadelklemmen en slotbouten met voldoende lengte
voor het schroefdraad.

-

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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