
Anti-Slip Tape – Proti zdrsni trak črn

Zelo tanek mineralno prevlečen trak z visokim oprijemom za zaščito pred zdrsi na gladkih in

spolzkih površinah.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86880 Anti-Slip Tape črno/rumen ASTBY 50 mm x 18 m kolut

86881 Anti-Slip Tape črn ASTB 25 mm x 18 m kolut

86882 Anti-Slip Tape prozoren ASTT 25 mm x 18 m kolut

Značilnosti in prednosti

• Trajna mineralna prevleka – lahko dolgo zdrži 

tudi zelo frekventne lokacije 

• Odporen na vodo in UV - lahko se uporablja v 

zaprtih prostorih in na prostem

• Zelo tanek - nizek profil zmanjšuje nevarnost 

zdrsa

• Visoka oprijemljivost - lepljenje možno na vse 

površine

• Barvanje - ne bo izgubilo proti drsnih lastnosti

Uporaba

Na vseh področjih, kjer je zaščita pred zdrsom pomembna in kjer je varnost prednostna naloga. 

Proti drsni trak KENT ima  mineralno prevleko granulacije 60, ki ustvarja trpežno hrapavo 

površino, ki preprečuje zdrse in padce.

KENT trakove proti zdrsu  lahko uporabljate tako v zaprtih prostorih kot na prostem - na 

stopnicah, klančinah, lestvah, vhodih v zgradbe, hotelskih avlah, recepcijah, okoli bazenov, navtiki 

in vseh spolzkih površinah v delavnicah in proizvodnih obratih.

Črno / rumena različica se lahko uporablja za označevanje in preprečevanje zdrsa. Črna in 

prosojna različica pa  so optimalna za temna ali svetla tla.

Navodila za uporabo

1. Očistite površino s KENT čistilom  Acrysol ali Soft Surface Cleaner. Pazite, da se površina 

posuši in ne vsebuje prahu in maščob. 

2. Izrežite trak na želeno dolžino in odstranite zaščitni film. Ne dotikajte se  lepilne površine 

traku in ga prilepite na željeno  površino.

3. Prepričajte se, da je trak močno pritisnjen na površino.

4. Polna lepljivost bo dosežena po 24 urah pri + 23°C



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja

podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd.

Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice

intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste.

Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55,

Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega

lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni

ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi

malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Osnova: PVC 

Lepilni sloj: Na osnovi akrilnega topila

Dolžina: 18 m

Širina: 25 mm  / 50 mm

Debelina: 0.90 mm

Rok uporabe: 24 mesecev

Carinska koda: 6805 30 00

VOC: 0

Lepilna trdnost: 15 N / 25 mm

Natezna trdnost: > 40 N / 25 mm

Raztezek: > 25%

Temperatura nanosa/lepljenja: 0°C to +35°C

Delavna temperatura: +5°C to +50°C

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika


