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Biztonsági szalagjaink választéka

 Megbízható, tartós  
 és látható 

Tanúsítványok

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi minőségi, környezetvédelmi 
és munkavédelmi előírások betartására.

Tanúsítványainkról a következő oldalon találhat több információt: 
www.tesa.com/certifications

tesa.hu

tesa tape Kft.

Alkotás utca 55-61., 6. em.
1123 Budapest
Magyarország

Telefon: +36 1 814 68 00
Fax: +36 1 814 68 40



A csúszásgátló, alakítható tesa® 60955 Anti-Slip Tape Conformable szala-
got úgy alakítottuk ki, hogy járólemezekre és más szabálytalan felületekre 
is tapadjon, ahol fontos a jó tapadás és a biztonságos járhatóság. A hordozó 
ásványi részecskékkel bevont alumínium, így ez a csúszásgátló szalag rendkí-
vül jól alakítható. Az élénk sárga és fekete-sárga csíkos szalagok nagyon jól 
láthatók, kiváló megoldást kínálnak veszélyes területek könnyű azonosítására 
és figyelmeztetésre.

A csúszásgátló tesa® 60954 Anti-Slip Tape Heavy Duty szalagot kifejezet-
ten tartós, nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például építőipar-
ban használt járművekhez vagy platformokhoz és rámpákhoz fejlesztettük.  
A nagyon tartós hordozó nagy ásványi részecskékkel bevont PVC-fóliából 
áll, és szélsőséges körülmények között is nagyon jó csúszásgátlást biztosít.  
Az élénk sárga és fekete-sárga csíkos szalagok nagyon jól láthatók, és köny-
nyen azonosíthatók.

A csúszásgátló tesa® 60950/51/52 Anti-Slip szalag olyan alkalmazásokhoz 
használható, ahol fontos a jó tapadás és a biztonságos járhatóság, például ipari 
burkolatokon. A tartós hordozó ásványi részecskékkel bevont PVC-fóliából áll, 
mely az akrilragasztóval kombinálva a legtöbb felületre erősen tapad.

Biztonsági szalagjaink választéka
A jelölő-, figyelmeztető és csúszásgátló szalagok hasznos 
eszközök a munkahely strukturálásához és biztonságosab-
bá tételéhez. Élénk színű szalagjaink jól láthatók, így hasz-
nálatukkal könnyen azonosíthatók a veszélyes területek,  
és kiválóan használhatók figyelmeztető célokra – tökéletes 
megoldást kínálnak a biztonságos munkakörülmények  
kialakítását célzó intézkedésekhez. Ez a kiadvány segíteni 
fog Önnek az adott igényeknek leginkább megfelelő  
termék kiválasztásában.

Jelölő- és figyelmeztető szalagok

Termék Tulajdonságok és leírás

Hordozó Teljes vastagság 
védőfólia nélkül  
[µm]

Tapadás  
acélra 
[N/cm]

Szakító-
szilárdság  
[N/cm]

Megnyúlás 
szakadásnál 
[%] SzínRagasztó

tesa® 
60960

Karcolásálló PET padlójelölő szalag
• Állandó, nagyon tartós és a kopásnak  ellenálló  
 jelölések nagy forgalomnak és erős terhelésnek  
 kitett területeken, például gyárakban, raktárakban,  
 irodákban vagy kórházakban
• A védő PET fedőréteg hosszú élettartamot 
 és tartósan élénk színeket biztosít, melyek nem  
 kopnak meg az idő múlásával
• Jó tapadás különböző sima felületekre
• A szilikonos papír védőfólia lehetővé teszi,  
 hogy a szalagot előbb elhelyezze, így hosszú  
 távolságokon is egyenes vonalakat lehet kijelölni

PET/polipropilén 
laminátum

175 4,5 175  140
    

   

Szintetikus gumi

tesa® 
4169

Állandó jelölőszalag
• Tartós, nagy igénybevételt elviselő jelölések  
 nagy forgalmú, villás targoncáknak is kitett  
 területekre
• Robusztus és ellenálló PVC hordozó,  
 kézzel eltéphető
• Rugalmas hordozó, ívelt vonalakhoz is
• Jó tapadás különböző felületekre

Lágy PVC

180 1,8 30  200
    

   
Akril

tesa® 
60760

Jelölőszalag
•  Ideiglenes és kis terhelésnek kitett jelölések 

mobil és helyhez kötött objektumokhoz 
• Ellenálló PVC hordozó, kézzel eltéphető
• Jó tapadás különböző felületekre

Lágy PVC

150 2,0 33 220
   

   
Természetes gumi

Termékeink használata a következő előnyöket 
biztosítja: 
• Megoldások széles választéka, még  
 a legnagyobb igénybevételt jelentő  
 alkalmazásokhoz is
• Számos alkalommal próbára tett, stabil  
 és megbízható minőség
• Tapasztalt és jól képzett mérnökök által  
 nyújtottműszaki vevőszolgálat

Tartós jelölési és figyelmeztetési alkalmazásokhoz nagyon 
jól látható, a mechanikai terhelésnek ellenálló szalagokra 
van szükség. A különböző színek segítik az útmutatás köny-
nyebb megértését. A különleges helyeket, például tűzoltó-
készülékeket és elsősegélynyújtó pontokat feltűnő jelölés-
sel kell ellátni. A különböző törvények, irányelvek  
és tanúsítások szintén megkövetelik a biztonságos munka-
környezet megteremtéséhez bizonyos területek kijelölését.

Termék Tulajdonságok és leírás

Hordozó Teljes vastagság 
védőfólia nélkül 
[µm]

Tapadás 
acélra 
[N/cm]

Megnyúlás 
szakadásnál 
[%]

Hőállóság  
[°C] SzínRagasztó

tesa® 
60955

Csúszásgátló szalag, alakítható
• Jó alakíthatósága kitűnő tapadást biztosít  
 járólemezekre és egyéb szabálytalan felületekre 
• Az ásványi részecskékkel bevont hordozó jó  
 tapadást és biztonságos járhatóságot biztosít
• Az élénk sárga és fekete-sárga csíkok jó  
 láthatóságot és könnyű azonosítást tesznek  
 lehetővé
• R13 csúszásgátlósági tanúsítvány a DIN 51130  
 szabvány szerint 

Ásványi részecs-
kékkel bevont 
alumínium-
hordozó

700 8 12  120    

Akril

tesa® 
60954

Nagy igénybevételnek kitehető csúszásgátló szalag
• Nagyon tartós hordozó extra csúszásgátlással  
 szélsőséges körülmények között való alkalmazásra, 
 pl. építőiparban használt járművek vagy  
 platformok és rámpák
• A durva részecskék miatt kevésbé tömődik el
• Az élénk sárga és fekete-sárga csíkok jó  
 láthatóságot és könnyű azonosítást tesznek  
 lehetővé
• R13 csúszásgátlósági tanúsítvány a DIN 51130  
 szabvány szerint (a fekete-sárga szalag  
 esetében R12)

Nagy ásványi 
részecskékkel 
bevont PVC-fólia

1 185 7 35  80    

Akril

tesa® 
60950/
51/52/53

Csúszásgátló szalag
• Tartós, csúszásgátló hordozó olyan  
 alkalmazásokhoz, mint pl. az ipari burkolatok 
•  Jó tapadása a legtöbb felületre biztos kötést nyújt
• R13 csúszásgátlósági tanúsítvány a DIN 51130  
 szabvány szerint
• A tesa® 60953 akár 20 percig világít a sötétben

Ásványi részecs-
kékkel bevont 
PVC-fólia

720 5,8 25 50    

Akril

Csúszásgátló szalagok

Alkalmazások2 Alkalmazások 3


