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PEEL-&-STICK
GOLVMARKERINGSTEJP

Nyare golv:
Porösa golv:
Äldre, oljiga, slitna eller epoxy golv:
Ojämna golv eller plattor:
Finns i 5S Shapes:
Tillgängliga / Kundanpassade färger:
Standardbredder i cm:
Fasade kanter:
Längd på rulle: 
Tjocklek:

DURASTRIPE SUPREME V SPECIFIKATIONER
Mycket bra

Bäst

Bäst

Bäst

Ja

7 / Ja

5 - 86,5 cm

Ja

30 meter

0,91 mm

Detta blir den femte generationen (V) av 
DuraStripe och förhoppningsvis en som 
kan uppfylla kraven från marknaden för en 
lång tid framöver. Supreme V kombinerar 
lim från den ursprungliga DuraStripe som 
är det bästa alternativet vid dåliga/slitna 
golvytor i med den låginverkande pro�len 
från DuraStripe Lean. Den har även 
fördelen av att ha avfasade kanter för att 
eliminera de �esta potentiella snubbel  och 
åverkans- risker.

Nyare golv:
Porösa golv:
Äldre, oljiga, slitna eller epoxy golv:
Ojämna golv eller plattor:
Finns i 5S Shapes:
Tillgängliga / Kundanpassade färger:
Standardbredder i cm:
Fasade kanter:
Längd på rulle: 
Tjocklek:

DURASTRIPE EXTREME SPECIFIKATIONER
Mycket bra

Bäst

Bäst

Mycket bra

Ja

9 / Ja

5 / 7,5 / 10 cm

Ja

30 meter

0,76 mm

Denna nya heavy-duty version av 
DuraStripe är tillverkad för utsatta 
områden med mycket trucktra�k.  
DuraStripe Extreme har en 
specialbehandlad yta som minimerar 
nedsmutsning och underlättar rengöring. 
DS Extreme på rulle har fasade kanter som 
minimerar risken att släpade pallar drar 
sönder produkten.

Nyare golv:
Porösa golv:
Äldre, oljiga, slitna eller epoxy golv:
Ojämna golv eller plattor:
Finns i 5S Shapes:
Tillgängliga / Kundanpassade färger:
Standardbredder i cm:
Fasade kanter:
Längd på rulle: 
Tjocklek:

DURASTRIPE LEAN & EXTREME LEAN SPECIFIKATIONER
Mean Lean

Mycket bra

Bra

Bra

Bra

Ja

7 / Nej

5/7,5/10 cm

Nej

30 meter

0,56 mm

DuraStripe Lean och Extreme Lean 
ger prisvärda alternativ till 
golvmarkeringar. DuraStripe Lean är 
tillverkad av samma material som 
DuraStripe Supreme, och använder 
sig av en kant i kant akryllim för att 
eliminera möjligheten bakteriell 
tillväxt under randkant . Extreme 
Lean framställs från en lägre pro�l 
version av samma ytmaterial och en 
identisk adhesiv som DuraStripe 
Extreme. Ingen av dessa produkter 
innehåller en avfasad kant.

Nyare golv:
Porösa golv:
Äldre, oljiga, slitna eller epoxy golv:
Ojämna golv eller plattor:
Finns i 5S Shapes:
Tillgängliga / Kundanpassade färger:
Standardbredder i cm:
Fasade kanter:
Längd på rulle: 
Tjocklek:

DURASTRIPE MULTIFLEX

SPECIFIKATIONER

Lean

Bäst

Bra

Bra

Bra

Ja

8 / Nej

5 - 86,5 cm

Nej

30 meter

0,76 mm

Denna europeiska variant av DuraStripe 
sätter nu standarden för all golvmarkering på 
rulle som �nns på marknaden idag. Denna 
produkt är idealisk för tillämpningar där det 
�nns lätt till måttlig truck tra�k.

Bäst
Bra
Bra
Bra
Yes

7 / Nej
5 / 7,5 / 10 cm

Ja
30 meter
1,0 mm
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SPECIFIKATIONER

OSHA code 1910.22(b)(2) kräver att permanenta 
gångstråk skall vara ordentligt uppmarkerade. 
Peel-&-stick Walkways är en snabb, smidig och 
�exibel lösning för att hålla fotgängare säkra från 
trucktra�k och tunga maskiner.

DURASTRIPE GLOW

DURASTRIPE SIGNS
DuraStripe Signs är nu ännu mer levande och även 
resistenta mot UV blekning. Ett mycket bra verktyg för 
alla 5S eller Six Sigma program. Dessa slitstarka 
golvmarkeringsskyltar visar tydligt säkerhetsföreskrifter 
eller anvisningar och klarar såväl gång- som lättare 
truck- tra�k. Även våra Signs är mycket enkla att 
installera, anpassa och omändra. Det är bara att dra bort 
skydds�lmen på baksidan och trycka dit produkten, 
peel-&-stick! Sparar tid och pengar utan stoptider 
gentemot målade golvmarkeringar.

DURASTRIPE HAZARD
Lean Supreme

DURASTRIPE WALKWAYS

DuraStripe Glow är perfekt för att markera 
upp 
utrymningsvägar 
och utgångar vid 
ett strömavbrott.  
DuraStripe Glow 
klarar följande 
standarder:  
DIN 67510 Class C, 
ASTM E2072-04, 
ASTM E2030-07

 GLOW SIGNS

En mycket bra lösning för varaktiga och 
tydliga golvmarkeringar i nästan vilken miljö 
som helst. Finns både som DuraStripe 
Supreme V och Lean.

PEEL-&-STICK  GOLVMARKERINGSTEJP

Nyare golv:

Porösa golv:

Äldre, oljiga, slitna eller

epoxy golv:

Ojämna golv eller plattor:

Finns i 5S Shapes:

Tillgängliga / Kundanpassade

färger:

Standardbredder i cm:

Fasade kanter:

Längd på rulle: 

Tjocklek:

Mycket bra

Bäst

Bäst

Bäst

Ja

5 / Ja

5-86,5 cm

Ja

30 meter

0,91 mm

DURASTRIPE SHAPES
DuraStripe Shapes är perfekt för alla 5S eller Six Sigma program och �nns 
tillgängliga i ett stort antal olika former och tecken. Våra slitstarka 
golvmarkeringar visar tydligt säkerhetsföreskrifter eller anvisningar och klarar 
såväl gång- som ga�eltruck- tra�k. Durastripe Shapes är mycket enkla att 
installera och anpassa, du bara drar bort skyddspappret och sätter dit 
produkten, peel-&-stick! Detta sparar både tid och pengar jämfört med målade 
golvmarkeringar. Shapes �nns som Supreme V, Lean, Extreme and Hazard!

SPECIFIKATIONERDURASTRIPE IN-LINE PRINT

DuraStripe kan nu levereras med helt 
kundanpassade textremsor eller bilder. 
Anpassa din egen arbetsplats med en 
DuraStripe som är relevant för just din 
miljö. DuraStripe IN-LINE PRINT är den 
enda golvmarkeringstejpen som inte 
kladdar ut sig eller där texten kan 
gnidas bort.

Nyare golv:
Porösa golv:
Äldre, oljiga,
slitna eller epoxy golv:
Ojämna golv eller plattor:
Finns i 5S Shapes:
Tillgängliga /
Kundanpassade färger:
Standardbredder i cm:
Fasade kanter:
Längd på rulle: 
Tjocklek:

Bäst
Bra

Mycket bra
Bra
Ja

3 / Nej
5 - 86,5 cm

Ja
15 meter
0,93 mm

Bäst

Bra

Bra

Bra

Ja

3 / Nej

5-86,5 cm

Nej

30 meter

0,76 mm

STOP
GÅNGTRAFIK

 

 

 

ÅTERVINNING

UTRYMNINGEMERGENCY
UTRYMNINGSVÄG

MAX
HASTIGHET

5km/h

RESERVERAD

FARA

BRANDRISK

TRAFIK FLÖDE

UTRYMNINGBRANDUTGÅNG

UTGÅNG
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