
- ett f lexibelt gång och  
golvmarkeringssystem.
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Säkerhet

Särskilda utrymningsvägar och nödutgångar 
skall markeras med skyltar utformade enligt 
de nationella bestämmelser som införlivar 
direktiv 77/576/EEG med lagstiftningen.

Sådana skyltar skall placeras på lämpliga 
ställen och de skall vara av varaktigt ut-
förande (4.5)

Förbindelseleder för gångtrafik och/el-
ler gods skall dimensioneras efter antalet 
möjliga arbetstagare och verksamhetens art. 
Om fordon används på förbindelselederna 
skall ett tillräckligt säkerhetsavstånd avsättas 
för gående (12.2).

Tillräckligt stort fritt utrymme skall lämnas 
mellan vägar för fordonstrafik och dörrar, 
portar, övergångsställen, korridorer och 
trappor (12.3).

När användningen och utrustningen av 
lokalerna kräver det för att skydda arbetsta-

•

•

•

•

•

garna, skall förbindelseled-
erna vara tydligt markerade 
(12.4).

Om det på arbetsplatserna 
finns riskområden där det på 
grund av arbetets art finns risk 
för människor eller föremål att 
falla ned, skall dessa arbetsplat-
ser, så långt möjligt, förses med 
anordningar som förhindrar att 
obehöriga arbetstagare kommer 
in på dessa riskområden. Lämpliga 
åtgärder skall vidtas för att skydda de 
arbetstagare som har tillstånd att gå in 
på dessa riskområden.

Riskområden skall vara tydligt mark-
erade (12.5).

•

Europeiska rådets direktiv av den 30 november 1989 
om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen  
(första särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/
EEG) (89/654/EEG) beskriver minimikrav för säkerhet 
och hälsa på arbetsplatsen (artikel 1)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR AN-
TAGIT DETTA DIREKTIV

Enligt detta direktiv gäller:

Med det flexibla DuraStripe™ - gång och  
golvmarkeringssystemet – kan du nå en  
lösning på minimikraven för säkerhet  
och hälsa på arbetsplatsen.

Definition ”arbetsplats”
Med “arbetsplats” förstås i detta direktiv en plats för 
arbete inom företagets och/eller verksamhetens 
byggnader samt varje annan plats inom företagets/
verksamhetens område till vilken arbetstagarna har 
tillträde under sitt arbete. (artikel 2)
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DuraStripe™ Multiflex

DuraStripeTM Multif lex är det f lexibla och användbara gång och golv-
markeringssystemet som appliceras lika enkelt som vanlig tejp och är 
överlägset andra liknande system.

DuraStripe™ Multif lex används för torr, våt och/eller frys miljö vid 
temperaturer från -40° C upp till +40° C.

Tejpen består av PVC folie med ett akrylbaserat häftämne. Tejpen är 
väldigt f lexibel och har en slät yta som gör den lätt att rengöra.

DuraStripeTM Multif lex levereras i rullar på 30 meter och i 7 olika 
färger.
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DuraStripe™ Signs
En växande kollektion av olika tecken och figurer finns 
tillgängliga från DuraStripe™.

Enkel montering där man bara tar bort skyddstejpen och 
sätter fast figuren, ingen torktid alls.

DuraStripeTM Signs innehåller bokstäver och siffror för 
att skriva ord eller numrera liner etc.

Perfekt för att märka upp logistik områden på lager där 
pallar, varor, truckar etc. skall placeras. Effektiv vid tex. 
produktionslinjer där tillverkningsenheter flyttas eller 
ändras och där arbetszoner skall markeras med färgade 
linjer på golvet.  

Cirklar, fötter, pilar, STOP-skyltar etc. för tex. att visa 
riktningar, farozoner eller ombyggnationer.

Enligt ECC direktiv: farozoner måste vara tydligt upp-
markerade, förbindelseleder måste vara tydligt uppmark-
erade och utrymningsvägar samt nödutgångar skall vara 
tydligt markerade med skyltar på lämpliga ställen. 
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Symbol Storlek

DuraStripe™ Pil  10 x 7 x 7 cm

DuraStripe™ Fot  8 x 23 cm

DuraStripe™ Cirkel small  Ø:  5 cm

DuraStripe™ Cirkel medium  Ø:  7,5 cm

DuraStripe™ Cirkel large  Ø: 10 cm

DuraStripe™ Bokstäver (A-Z)  H: 9,5 cm

DuraStripe™ Siffror, small (0-9)  H: 9,5 cm

DuraStripe™ Siffror, large (0-9)  H: 18 cm

DuraStripe™ STOP small   10 cm

DuraStripe™ STOP medium   30 cm

DuraStripe™ STOP large   40 cm

DuraStripe™ STOP extra large   50 cm

9A F4

Fördelar med DuraStripe™

Snabb och enkel installation

”Peel-and-stick” applicering

Ingen ”stoptid” som förknippas med målade markeringar

Nötningsresistent material som kräver inget eller lite underhåll

Enkelt att ta bort vid omändringar

2 års garanti

•

•

•

•

•

•
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Installationen är väldigt enkel såväl med DuraStripeTM App-
likator eller för hand.

Det är väldigt viktigt att underlaget som skall markeras upp är 
ordentligt rengjort för att ta bort rester av damm, smuts och 
olja. – Ibland kan det även vara nödvändigt att avfetta under-
laget.

Underlaget måste vara torrt innan man applicerar tejpen. Det 
rekommenderas att man använder en kraftig såpalösning. Skölj 
därefter av med rent varmt vatten och torka det torrt. 

De bästa resultaten får man om det nytvättade golvet inte är 
för kallt.

DuraStripe™ Installation

Med DuraStripeTM Applikator är installationen väldigt 
enkel och tar minimalt med tid. 

Försök ha krita, rep, mätinstrument mm redo innan 
monteringen börjar, för att säkerställa att det finns en 
guide till siktet, linjeraren på applikatorn. Detta underlät-
tar för ett perfekt resultat med raka linjer.

Fäst tejpen på applikatorn och rulla iväg längs linjerna.

DuraStripe™ Applikator

DuraStripe™  
manuell installation
Ta bort skyddsfilmen på tejpen successivt och 
fäst den mot underlaget under tryck för maximal 
vidhäftning.
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DuraStripe™ kan levereras som

Rullar 
RAL 
1023

RAL 
3020

RAL 
9003

RAL 
5017

RAL 
6032

RAL 
2009

RAL 
9005

5 cm 6 6 6 6 6 6 6

7,5 cm 6 6 6

10 cm 6 6 6 6 6 6 6

Symboler 6 6 6 6 6 6 6

Material Häftämne Tjocklek 

Multiflex PVC Akryl 1,4 mm

Resistens:
Vatten

Mineral olja

Vegetabilisk olja

Skärande oljor/Kylvätskor
(innehållande estrar and aminer)

Alkaliska vätskor pH: 7 - 9,5

Alkaliska vätskor pH: 9,5 - 14

Syror pH: 2 - 7

Syror pH: 0 - 2

Desinfektionsmedel

Alkoholer

Klorid lösningar

Lösningsmedel (aromatic/aliphatic)

Halogenated carbon hybrides

Phthalates (och liknande mjukgörare)

Acetater och aldehyder

Ketoner (acetone)

DuraStripe™ tekniska data
 Mycket lämplig

 Varierande lämplighet (testa produkten i den aktuella miljön först)

 Rekommenderas inte

Underlag: Multiflex

Slät metall (aluminium/järn/stål)

Epoxy golv med halkskydd

Epoxy golv slätt

Betong (ren)

Stenplattor

Vinyl golv

Kall (-10 C) Aluminium

Fuktig Aluminium

Kyla (min. temp.)  - 40 ̊  C

Värme (max. temp.) + 40 ̊  C

Rekommenderad installations temperatur > - 5 ̊  C

Borttagning av DuraStripe™

Om delar av häftämnet sitter kvar på underlaget när man 
tagit bort DuraStripeTM, avlägsnas det enklast med ett lösn-
ingsmedel. NMP (N-metylpyrrolidon) rekommenderas för 
de flesta underlag.

- Prova lösningsmedlet på en liten yta innan det användes 
fullt ut. 

Warranty

DuraStripe™ har en begränsad garanti mot  
funktions fel i 2 år från inköps datum. 

Garantin täcker inte skador uppkomna genom 
att något har tryckts mot eller dragits över 
produkten, såsom pallar och liknande föremål. 
Garantin begränsas till utbyte av DuraStripe™ 
produkten.
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