
 Colad_TDS_Tasma_ostrzegawcza_9091_PL  page 1 

 
 
Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 9091 
 
Nazwa: Taśma Ostrzegawcza Colad 
 
 
 
 
 

 

 
 

Specyfikacja 
 
System oznaczania zapewniający bezpieczeństwo i zachowanie bezpiecznej odległości. 
Mocna i odporna na warunki atmosferyczne laminowana taśma polietylenowa, którą można stosować jako system 
znakowania i do łatwego ogradzania stref zagrożenia. Taśma służy jako system oznaczania odległości między ludźmi 
poprzez odgradzanie stref zagrożenia i stref bezpiecznych. 
Na przykład: łatwe oznaczanie bezpiecznych i narażonych na zagrożenie wirusem ścieżek na chodnikach, stopniach, 
podłogach i schodach. Taśma jest bardzo odporna na ścieranie i charakteryzuje się wysoką przyczepnością. Czarno-
żółty wzór umożliwia natychmiastowe rozpoznanie obszarów, w których należy zachować ostrożność i dbać o 
bezpieczeństwo. Może być również stosowana do rozróżniania obszarów pracy pracowników i/lub obszarów 
obsługi.  
 
Cechy i korzyści 
• Rozpoznawalny kolor kojarzony z bezpieczeństwem.  
• Odporna na warunki atmosferyczne i wodoodporna  
• Doskonała przyczepność na gładkich i szorstkich powierzchniach. 
• Łatwa do nakładania, wystarczy oderwać ręcznie. 
• Łatwa do usunięcia, nie pozostawia śladów* 

 
* Gdy używana w normalnych warunkach i bez długotrwałego narażenia na promieniowanie UV.  
 
Specyfikacja techniczna 
 
• Doskonale wodoszczelna 
• Łatwa do odrywania. 

 
Wytrzymałość na rozciąganie: 34 N/cm. 
Kolor: żółto-czarne pasy 
Rozmiar: Rolki 50 mm x 23 m  
Grubość: 165 μm. 
Materiał podkładowy: Tkanina syntetyczna laminowana polietylenem 
Typ kleju: Syntetyczna żywica gumowa - bez rozpuszczalnika. 
Ilość w opakowaniu: 24 rolki w kartonie / 90 kartonów na palecie 
Instrukcje przechowywania: Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego w temperaturze od 5℃ 
do 20℃. 
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Uwaga: aby zapewnić łatwe usuwanie, należy zapobiegać długotrwałemu narażeniu na promieniowanie 
ultrafioletowe. 
 
Opracowane przez: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pl 
 
Zrzeczenie się: 
 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji 
technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie 
jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i 
środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta 
oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, 
sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z 
wymienionych produktów do swoich celów. 
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