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GRiT plates - πλακίδια
Τα  GRiT  plates  διασφαλίζουν  μία  γρήγορη,  ασφαλή  και  αποτελεσματική  

λύση  για  κάθε  ολισθηρό  δάπεδο/επιφάνεια  και  σκαλοπάτια.  Εν  ολίγοις,  

για  κάθε  τοποθεσία  όπου  ένα  ολισθηρό  δάπεδο  μπορεί  να  αποτελέσει  

κίνδυνο  ατυχήματος.

Τα  GRiT  plates  είναι  φτιαγμένα  από  fiberglass,  επικαλυμμένα  με  λιωμένους  κόκκους    αλουμινίου  και  με  ένα  τελικό  επίχρισμα  

δυνατής  και  ανεξίτηλης  βαφής.  Αυτά  τα  υλικά  υψηλής  ποιότητας  κάνουν  τα  πλακίδια  εξαιρετικά  ανθεκτικά  και  εύκαμπτα.

Λόγω  του  μικρού  βάρους  τους,  τα  πλακίδια  είναι  εύχρηστα  στην  τοποθέτηση  τους.  Επίσης,  με  την  χρήση  ένος  δισκοπρίονου,  

τα  GRiT  plates  μπορούν  εύκολα  να  κοπούν  σε  οποιοδήποτε  σχήμα  η  μέγεθος.  Είναι  διαθέσιμα  σε  3  βασικά  χρώματα:  μαύρο,  

κίτρινο  και  γκρι  (διατίθενται  και  σε  άλλες  αποχρώσεις  κατόπιν  παραγγελίας).

σκαλοπάτια
Standard  μέγεθος  πατήματος  

1000x300x3mm.  Αλλες  διαστάσεις  

κατόπιν  παραγγελίας.Tα  steps    είναι  

φτιαγμένα  από  υλικό  ανθεκτικό  στην  

φωτιά  (φαινόλη)  το  οποίο  διασφαλίζει  

την  αποφυγή  δημιουργίας  επικίνδυνου  

καπνού  [κατάλληλο  για  μέρη  ιδιαίτερα  

επικίνδυνα  στην  μετάδοση  της  φωτιάς  

ή  δημιουργίας  τοξικών  καπνών  

όπως  υπόγειοι  χώροι  (π.χ.  μετρό)  

και  θαλάσσιες  ή  παραθαλάσσιες  

πλατφόρμες]      

γωνίες
Standard  μέγεθος  γωνίας  

1000x50x50x3mm.  Αλλες  διαστάσεις  

κατόπιν  παραγγελίας.  Τα  nosings/γωνίες  

είναι  αντιολισθητικά  και  προστατεύουν  

τις  άκρες  των  σκαλοπατιών.

GRiT  plates
Standard  μέγεθος  πλακιδίου  

1000x1000x3mm.  Αλλες  διαστάσεις  

κατόπιν  παραγγελίας.  Τα  πλακίδια  

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  

παντού:    σε  γέφυρες,  αποβάθρες  

φορτοεκφόρτωσης,  ολισθηρά  

πεζοδρόμια,  ανώμαλες  επιφάνειες  και  

επιφάνειες  εργασίας.

χαρακτηριστικά  - προτερήματα
Αποτρέπει  τις  πτώσεις  και  τα  γλιστρήματα!•  

Εχει  μεγάλη  διάρκεια  ζωής!•  

65%  ελαφρύτερο  από  ατσάλι  με  αποτέλεσμα  να  γίνεται  •  

πιο  γρήγορα  η  τοποθέτηση

Μπορεί  να  πατηθεί  αμέσως  μετά  την  τοποθέτηση•  

Πολύ  αποτελεσματικό  σε  περιπτώσεις  δαπέδων  όπου  •  

έχουν  χυθεί  υγρά  ή  λάδια!

Κατάλληλο  για  διαβάσεις,  ράμπες  και  άλλα  σημεία  •  

κυκλοφορίας  πεζών

Διαθέσιμο  σε  οποιοδήποτε  ral  χρωματισμό  και  σε  όλα  τα  •  

πάχη  από  3mm  και  άνω

Ανθεκτικό  στις  ακτίνες  UV  και  στα  χημικά•  

Διατίθεται  σε  2  τύπους,  με  λεία  ή  τραχιά  επιφάνεια•  

Εύκολα  κόβεται  σ’όποιο  μέγεθος  θέλετε•  

Επιλογή  διαφόρων  κόκκων  ανθεκτικών  στην  φωτιά•  

Ανθεκτικό  στην  φωτιά          

Τα  GRiT  plates  είναι  διαθέσιμα

Σε  διάφορους  κόκκους  

ανθεκτικούς  στην  φωτιά:

1.  BS  476  Part  7  Class  1

2.  BS  476  Part  6  Class  ‘0’

3.  BS  476  Part  7  Class  2

4.  φαινόλη

χρώματα

γκρι,  μαύρο  και  κίτρινο  είναι  

τα  καθιερωμένα  χρώματα.  

Τα  πλακίδια,  όμως,  μπορούν  

να  κατασκευαστούν  και  σε    

διαφορετικά  χρώματα:

1.  B.S.  4800  χρώματα

2.  B.S.  5252  χρώματα

3.  RAL  χρώματα

Τάση  

123  MPa

θερμική  αγωγιμότητα

0.2  w/m2K

Θερμική  διαστολή

30  x  10^(-‐6)  /  deg.C

Ευκαμψία

193  MPa

Τεχνικά  χαρακτηριστικά  
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To nonSLIP  tape  αποτρέπει  το  ολίσθημα  και  την  πτώση
H αντιολισθητική  ταινία  nonslip  tape  δίνει  λύσεις  για  σκαλοπάτια  ή/και  για  δάπεδα.  

Διατίθενται  ταινίες  πλάτους  των  25  και  50  mm  σε  ρολά  των  18  μ.  Κατόπιν  

παραγγελίας  όμως,  μπορούν  να  φτιαχτούν  και  με  διαφορετικό  πλάτος.  Διατίθενται  

σε  ποικίλους  χρωματισμούς.  

Εκτός  από  τις  καθιερωμένες  ταινίες,  η  σειρά  αντιολισθητικών  μας  ταινιών  

περιλαμβάνει  επίσης:

Ταινίες  σήμανσης  

Οι  ταινίες  αυτές  εκτός  από  

αντιολισθητικές  είναι  και  ταινίες  

σήμανσης:  σε  κόκκινο/άσπρο  ή  κίτρινο/

μαύρο  χρωματισμό  όπως  επίσης  και  

φωσφορίζουσες  ταινίες  που  φορτίζουν  

από  οποιαδήποτε  πηγή  φωτός.  

ταινίες  Aqua  Safe                                

αυτού  του  είδους  η  ταινία  δεν  έχει  

σκληρή  υφή  και  έχει  ένα  τελείωμα  

ειδικού  κόκκου.  Απόλυτα  κατάλληλο  

για  μπάνια,  πισίνες,  χώρους  υγιεινής  

και  πλοία!      

ταινίες  αλουμινίου

η  αντιολισθητική  ταινία  αλουμινίου  

είναι  ειδικά  κατασκευασμένη  για  βαριά  

φορτία  και  ανώμαλες  επιφάνειες

πλακίδια  αλουμινίου 
τα  πλακίδια  αλουμινίου  είναι  ελαφρία,  

περιλαμβάνουν  αντιολισθητική  

ταινία  και  φέρουν  τρύπες  για  σωστή  

εφαρμογή.  Τα  πλακίδια  αυτά  είναι  

κατάλληλα  για  ξύλινες  επιφάνειες.

Primer  και  μονωτικό  για  

τις  άκρες  των  ταινιών  

Για  την  σωστή  εφαρμογή  των  ταινιών  

διαθέτουμε  τα  εξής  προϊόντα:  primer  

για  την  προετοιμασία  σε  πορώδοι  

δάπεδα  πριν  την  τοποθέτηση  των  

ταινιών  και  μονωτικό  που  τοποθετείται  

στην  άκρη  των  ταινιών  ώστε  να  

αποφευχθεί  η  συσώρευση  μικρο-‐

οργανισμών  &  ακαθαρσιών.    

Μακράς  διαρκείας

Οι  ταινίες  nonSLIP  tape  είναι  εμποτισμένες  

με  “διαμαντένιο  οξείδιο  του  αργιλίου  =  

diamond  aluminium  oxide”  που  τις  κάνει  

μεγάλης  αντοχής  και  με  μεγάλη  διάρκεια  

ζωής.

Προσκόλληση

Ολες  οι  ταινίες    nonSLIP  tape  έχουν  

επίσης  επεξεργαστεί  με  μία  ειδική  βαριάς  

κατασκευής  επίστρωση  η  οποία  διαρκώς  

διασφαλίζει  την  ευπάθεια  πίεσης  

των  αυτοκόλλητων  άκρων  για  να  μην  

ξεκολλάνε.  Χάρη  σ’αυτή  την  μοναδική  

επεξεργασία  των  αυτοκόλλητων  άκρων  

το  nonSLIP  tape  είναι  εξαιρετικό  για  

υποβρύχια  χρήση  

Αντοχή

Το  nonSLIP  tape  είναι  ανθεκτικό  στα  

διαλυτικά  και  άλλες  επιθετικές  ούσιες

Θερμοκρασία

το  nonSLIP  tape  είναι  σχεδιασμένο  για  να  

αντέχει  σε  ακραίες  θερμοκρασίες.  (έχει  

δοκιμαστεί  σε  θερμοκρασίες  από  -‐30C  

εώς  +80C)    


