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1.Curăţaţi şi degresaţi  bine locul  unde urmează a fi montată banda 
antiderapantă. În cazul în care suprafaţa suport este umedă, aşteptaţi 
uscarea acesteia înainte de fixarea benzii. Temperatura minimă a 

0suprafeţei suport în momentului instalării trebuie să fie de 4 C.

2.Suprafeţele poroase sau cu asperităţi trebuie tratate în prealabil cu 
răşină epoxidică pentru uniformizare. În cazul în care există vopsea 
uscată pe suprafaţa suport, îndepărtaţi-o înainte de fixarea benzii 
antiderapante.

3. Îndepărtaţi progresiv folia de protecţie a adezivului de pe  spatele benzii.

4. Fixaţi banda prin presare fermă. Începeţi presarea din mijlocul benzii şi 
continuaţi spre margini. Minimizaţi contactul adezivului cu degetele, 
pentru ca acesta sa nu îşi piardă proprietăţile.
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SWN255 5,4 11,16,20
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*Cotele sunt exprimate în milimetri. 

Scara 1:3   SWN255

Notă tehnică:Notă tehnică:

1. Suprafaţă abrazivă din carborundum cu rol antiderapant
2. Suprafaţă prevăzută cu adeziv, acoperită de o bandă de 

hârtie care se îndepărtează la montaj

Specificaţii tehnice complete şi detalii despre caracteristicile şi utilizarea produselor pot fi obţinute de la - Profilux SA, Tel/Fax: 021-330.61.78

www.profilux.ro 

Descriere şi funcţionalitate:
Csunt benzi din PVC acoperite cu carborundum (carbură de siliciu) cu 

bună rezistenţă la umezeală şi variaţii de temperatură (între 5°C şi 50°C);

Cprevin alunecarea pe pardoseli, rampe, trepte, scări, băi şi cabine de duş, 
bărci, piscine, spaţii comerciale şi zone publice cu trafic intens;

C

Cbanda antiderapantă SWN poate fi utilizată ca inserţie pentru protecţiile 
de treaptă cu canal (ATI307).

Csunt durabile în timp, simplu de montat (autoadezive) şi puţin 
pretenţioase la capitolul întreţinere;

Cau un design unic cu suport anti-alunecare, ce prezintă granulaţii din 
carburi de siliciu. Pe măsură ce suprafaţa se toceşte, granulele ramân în 
stare bună, păstrând proprietatea de anti-alunecare pentru o perioada 
lungă;

previn accidentele datorate alunecării în zonele cu trafic intens: pe trepte 
şi nu numai, acolo unde pardoseala este lucioasă şi există pericolul 
alunecării;
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Bandă antiderapantă din carborundum - SWN 

Benzi antiderapante
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