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Duurzame anti-slip traptreden
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®

Sterkste materiaal op de markt

Roestvrije anti-slip oplossing voor beschadigde, versleten of gladde traptreden

Wij snijden de platen gratis voor u op maat

Eenvoudig te bevestigen met kit en schroeven

Opvallende veiligheidsgele of -witte randen



SUPERGRIP® TRAPTREDEN
OMSCHRIJVING
Robuuste kant-en-klare, roestvrije anti-slip trapbedekking voor beschadigde, versleten of
gladde traptreden.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Boor twee gaten aan beide uiteinden van de Anti-Slip Traptrede, één op circa 15 mm afstand
van de achterrand en op 15 mm afstand van de zijrand. Het tweede gat moet op circa 15 mm
afstand van de zijrand zitten en op de lijn waar de zwarte trede overgaat in de gele of witte
trapneus. Normaal gesproken behoeven Anti-Slip Traptredes geen extra bevestiging in het
midden van de trede (tenzij de trede langer is dan 2000 mm).

Rust-Oleum® Bevestigings Kit
Keer de panelen na het boren van de gaten om en breng er kit op aan. (De houder van 310 ml
past in alle standaardkitpistolen). Breng een 6 mm dikke streep kit aan langs de rand van het
paneel, en in horizontale strepen met een afstand van circa 200 mm. Druk het paneel direct
stevig op zijn plaats. De montagekit levert doorgaans binnen 2-4 uur een goede hechting
onder normale droogomstandigheden. Gebruikt u uitsluitend montagekit voor de
bevestiging, controleer dan of het paneel goed hecht voordat u het gebied openstelt voor
gebruik.

1 x 310ml bevestigingskit =
 
4 x 600mm ANTI-SLIP TRAPTREDES /
3 x 1000mm ANTI-SLIP TRAPTREDES /
2 x 1500mm ANTI-SLIP TRAPTREDES /

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. 

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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