
Industrijski označevalni trakovi
Obstojnost ki jo potrebujete, vsestranskost ki jo želite.

Visokoprometne cone

Eni od najbolj trpežnih trakov za označevanje tal na svetu
Ime

izdelka
  Barva Vrsta  

lepila
Material
podloge

Debelina 
podloge

  Skupna debelina Temperaturni 
        razpon

 

971 Modra, rdeča, 
  rumena, bela

 Kavčuk PLA 0.76mm 0.81mm 4 do 66°C

•  Odlična odpornost proti obrabi

• Prenese prometne cone viličarja

•  Svetle barve za visoko vidljivost

•  Odpornost na vlago in številne kemikalije

•  Odlična oprijemljivost tal

•  Čisto odstranjevanje brez uporabe kemikalij

•  Na voljo v številnih širinah in barvah

Vsakodnevne prometne cone

3M™ Vinyl trak 471 in 3M     Safety Stripe trak 5700/5702™

Ime
izdelka

  Barva    Vrsta
lepila

 Material
podloge

  Debelina
podloge

  Skupna debelina Temperaturni
        razpon

 

471
Črna, modra, rjava  
zelena, oranžna, vijolična, 
rdeča, bela, rumena

Kavčuk Vinil
 

0.10mm
 

0.14mm
  

4 do 77°C

5700 Črno/bele proge
Kavčuk Vinil

 
0.11mm 0.14mm

5702 Črno/rumene proge

•  Odlična obstojnost ter odpornost proti obrabi 
in topilom  

 

•  Hitra oprijemljivost in odlična moč oprijema

•  Na voljo v številnih širinah in barvah

•  Prilagodljivost nepravilnim površinam

•  Enostavno in čisto odstranjevanje

• Trakovi s progami za varnostno označevanje

Cevi, zidovi in kratkoročne oznake tal

3M™ General Purpose Vinyl trak  764  in 
3M™ Hazard Marking trak  766/767

  
         Ime
     izdelka

  Barva    Vrsta
lepila

 Material
podloge

  Debelina
podloge

  Skupna
debelina

 Temperaturni
        razpon

 

764 Črna, moodra, rjava, siva, zelena, rdeča
oranžna, vijolična, bela, rumena

Kavčuk Vinil 0.10mm 0.13mm 16 do 27°C
766 Črno/rumene proge

767 Rdečo/bele proge

Opomba: Tehnične podatke in podatke na teh straneh je treba šteti za reprezentativne ali tipične in se ne smejo uporabljati za namene 

•  Ohranja barvo pri izpostavitvi 
drgnjenju

•  Na voljo v različnih barvah

•  Idealno za uporabo na 
zakrivljenih in nepravilnih 
površinah

• 
 
Adheziv na osnovi kavčuka
omogoča takojšnji oprijem

• 
 
Idealno za različne
aplikacije - označevanje na 
neobramenjenih prometnih
površinah, zidovih in ceveh 
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Ekonomično varnostno označevanje

Vsestranski, zanesljiv in zelo viden trak za označevanje

3M Ultra Durable trak za označevanje tal 971


