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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9091 
 
Omschrijving: Colad Markeringstape 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
 
Markeringssysteem voor veiligheid en afstand bewaren 
Een sterke en weerbestendige, met PE gelamineerde tape die kan worden gebruikt als markeringssysteem en om 
gevarenzones gemakkelijk af te zetten. De tape wordt gebruikt als markeringssysteem om voor afstand tussen 
mensen te zorgen door gevaren- en veiligheidszones af te zetten. 
Bijvoorbeeld: eenvoudig veiligheids- en virusgerelateerde looproutes aangeven op looppaden, treden, vloeren en 
trappen. De tape is zeer slijtvast en hecht uitermate goed. Door het zwart-gele patroon ervan zijn waarschuwings- 
en veiligheidszones meteen herkenbaar. Kan ook worden gebruikt om werk- en/of onderhoudsgebieden voor 
medewerkers aan te geven.  
 
 
Kenmerken en voordelen 
• Herkenbare veiligheidsgerelateerde kleur.  
• Weer- en waterbestendig  
• Uitstekende hechting op gladde en ruwe oppervlakken dankzij de zeer goed hechtende eigenschappen. 
• Eenvoudig aan te brengen, gewoon met de hand afscheuren. 
• Gemakkelijk te verwijderen, laat geen resten achter * 

 
* Bij gebruik onder normale omstandigheden bij vermijding van langdurige blootstelling aan uv-straling.  
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Technische specificaties 
 
• Perfect waterbestendig. 
• Gemakkelijk af te scheuren. 

 
Afmetingen: 50 mm x 33 m  
Kleur: gestreept in geel en zwart. 
Treksterkte: 34 N/cm. 
Dikte: 165 μm. 
Rugmateriaal: Met PE gelamineerd synthetisch doek. 
Type hechtmiddel: Synthetische rubberhars - oplosmiddelvrij. 
Aantal per verpakking: 24 rollen per doos / 90 dozen per pallet 
Opslaginstructies: Opslag buiten direct zonlicht bij een temperatuur tussen 5 °C en 20 °C. 
 
Opmerking: voorkom langdurige blootstelling aan uv-straling, zodat bij er verwijdering geen resten achterblijven. 
 
Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.nl 
 
Disclaimer 
 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. 
Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 

 

http://www.emm.com/
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