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PROFILE DE AVERTIZARE ªI PROTECÞIE
      Profilele de avertizare ºi protecþie previn rãnirile prin lovire
ºi protejeazã bunurile private ºi comerciale .Ele au calitatea de
a absorbi  ºocurile provocate de impacturi ºi astfel conferã
protecþie împotriva rãnirilor.
        Datoritã culorii de  atenþionare galben-negru,profilele
semnalizeazã cu eficienþã ridicatã potenþialele surse de pericol,
la muchii,colþuri,canturi ºi alte obstacole.
        Aceste elemente de protecþie ºi avertizare sunt utilizate
în marcarea cãilor de acces în hale industriale sau comerciale,
marcarea utilajelor,vehiculelor sau pe pereþi atât la exterior cât
ºi în interiorul clãdirilor,oriunde situaþia o impune.

           Aceste profile protejeazã de asemenea portierele autovehiculelor de impactul cu pereþii garajului,
sau cu lateralele uºii de acces.
           Datoritã tehnologiei speciale de fabricaþie,aceste profile de avertizare ºi protecþie sunt foarte
flexibile,protejate împotriva decolorãrii prin frecare ºi sunt rezistente la expunere interioarã sau exterioarã.
            Profilele sunt confecþionate din spumã poliuretanicã reciclabila,de înaltã densitate.Marcajul de
suprafaþã,negru-galben,este realizat prin tehnici speciale ºi protejat la suprafaþã cu o folie transparentã
împotriva uzurii.
            Pentru profilele tip A,C,D,E ºi F, fixarea se face cu bandã dublu adezivã,cu adeziv acrilic.Forþa
de lipire :21 N/25mm.
           Rezistenþa la temperaturã a profilelor este cuprinsã între -40 ºi +100 grade Celsius.Testul
antiincendiu s-a fãcut în conformitate cu normele prevãzute în DIN 4102 B2.
            Marcajul galben-negru este în conformitate cu reglementãrile în vigoare,conform normelor
VBG 125.
            Lungimea standard de livrare a profilelor este de 1000 mm.Fixarea profilelor se face prin 
apãsare ºi lipire pe suprafeþe degresate ºi curãþate anterior.  

REPREZENTARE SECÞIUNE
(PRIN EXPLOZIE)

Protecþia colþurilor Protecþia colþurilor Protecþia colþurilor Protecþia colþurilor Protecþia colþurilor Protecþia muchiilor Protecþia muchiilorProtecþia colþurilor

TIP A TIP A+ TIP AA TIP E TIP H TIPH+ TIP B TIP BB

Protecþia muchiilor

TIP G
Protecþia suprafeþelor Protecþia suprafeþelor Protecþia suprafeþelor Protecþia suprafeþelor

TIP C TIP CC TIP D TIP F

Protecþia barelor
(conductelor)

Protecþia barelor
(conductelor)

TIP R30 TIP R50
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