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Stootbescherming

Stootbescherming
De flexibele waarschuwing- en beschermprofielen van fungeren als
persoonlijke kreukelzone voor mensen, machines en diverse andere
inventaris. De beschermingsprofielen absorberen schokken en stoten
en verhinderen zo zeer effectief persoonlijk letsel of schade aan uw
eigendommen.
De waarschuwing- en beschermprofielen zijn zeer flexibel en worden
vervaardigt uit FCKW vrij polyurethaan schuim, waarbij door de
speciale productiemethode een transparante beschermingslaag over de
gevaarmarkering ontstaat. Hierdoor ontstaat er geen aparte verflaag
aan de buitenzijde en zo zijn de profielen dan ook tegen bladderen en
afkrassen beschermd!
Het geheim in de sterkte van dit materiaal zit in het ontwerp van het
profiel: In het midden van het profiel is een kern van polyurethaanschuim,
beschermd door een speciaal folie dat de waarschuwingskleuren
beschermt, zelfs wanneer zware slijtage plaatsvindt.
Door het hoge waarschuwingseffect van de geel / zwart gestreepte
markering, worden vaste obstakels snel geïdentificeerd en ongevallen
vermeden. Het inzetten van deze beschermingsprofielen betekent dat
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de gevolgen van letsel of hoge reparatiekosten nagenoeg tot
nul worden gereduceerd. Denk hierbij aan transportroutes,
parkeergarages, machines, muren en gangen, planken,
deuren, magazijnstellingen, trappen en nog veel meer. De
rood / witte markeringen worden veelal ingezet bij tijdelijke
situaties. Daarnaast kunnen ook reflecterende – en zelfs glow
in the dark – beschermingsprofielen geleverd worden.

Zelfklevend (lijmsterkte 21N/25 mm). Op moeilijke
oppervlakken ook vast te schroeven. Bruikbaar op bijna alle
gereinigde en vetvrije oppervlakten zoals: hout, metaal,
steen, kunststof en gelakte oppervlakten

Haagh Protection
stootbescherming is bestand tegen
temperaturen van -40 °C tot +100 °C en bovendien vochten uv-stralingbestendig. Daarom is het mogelijk dit superieure
product zowel binnen als buiten in te zetten. De flexibele
waarschuwing- en beschermingprofielen zijn verkrijgbaar in
lengtes van 1 meter en op rollen van 5 meter. De profielen
kunnen op lengte worden geknipt en zijn op aanvraag
beschikbaar op rollen van maximaal 50 meter.

De voordelen :


Zeer flexibel;



Voor binnen- en buitengebruik;



Licht- en verouderingsbestendig;

 Temperatuurbestendig van -40ºC tot +100 ºC;


Eenvoudig op maat te snijden;



Zeer sterke kleefkracht.

De diverse types stootprofielen zijn te bestellen in verschillende
maten en kleuren. Bovendien is dit product snel leverbaar, is
het eenvoudig te monteren en gaat het jarenlang mee.

Veiligheidsbarrières
Magazijnstellingbeveiliging voor binnen- en buiten gebruik
beschermt stellingpalen bij aanrijdingen. Vervaardigd uit
speciaal, soepel kunststof met geheugeneffect beschermd
dit uw stellingen door de ronde stabiele constructie dat o.a.
heftruckvorken terugkaatst bij een onbedoelde botsing.
TÜV, DIN EN 11512 en FEM 10.2.02 gecertificeerd zijn deze
beschermingsprofielen zonder gereedschap te monteren.
Daarnaast is er voor de stellingbeveiliging geen fixatie op
de grond nodig en is het materiaal niet toxisch en volledig
recyclebaar.
Neem voor de uitgebreide mogelijkheden contact met ons op.

www.haagh-protection.com

Voor meer informatie over producten van Haagh Protection
kunt u contact opnemen met telefoon 0161 22 65 59 of via
info@haagh-protection.com

Haagh Protection BV
Dorpenbaan 8
5121 DG Rijen
Tel: 0161 - 22 65 59
Fax: 0161 - 74 50 00
info@haagh-protection.com
www.haagh-protection.com

www.haagh-protection.com

HAAGH Protection BV is gespecialiseerd in een aantal zéér
hoogwaardige kwaliteitsproducten met als gemeenschappelijke
kenmerk dat ze allen een veilige en prettige werkplek creëren.

next level safety

