
Benzi antiderapante adezive cu conținut de minerale abrazive
O gamă de grade abrazive pentru a se potrivi unei game largi de aplicații. 

Mai multe culori stoc și opțiuni de tăiere la comandă fac din aceasta o soluție anti-alunecare cu adevărat 
versatilă.
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Safety-GripConceptul Safety-Grip - calitate la fiecare pas

În 1997, am dezvoltat produsul rezistent și eficient 

care este până în prezent cea mai populară gamă a 

noastră - Heskins Safety‑Grip™ - minerale abrazive 

aplicate pe un suport de film autoadeziv.

Adeziv - ne îmbunătăţim constant adezivii pentru a ne asigura că 

sunt lideri din clasă, pe lângă produsele noastre populare, 

producem și adezivi detașabili, cu aderenţă ridicată și cu energie 

scăzută

Subtipărire - Printăm o gamă uriașă și în creștere de culori, inclusiv 

opţiuni personalizate. Putem amesteca culorile Pantone sau RAL 

specificate și chiar opţiuni fotoluminiscente.

Suport dur - coloana vertebrală a produsului. De 

obicei film dar cu o opţiune metalică pentru 

variantele Demontabile și Comformabile. 

Suporturile noastre sunt cele mai durabile 

utilizate pentru benzile anti-alunecare, ceea ce le 

face o alegere extrem de populară pentru 

industrie. Suporturile mai groase nu se vor rupe 

ca benzile ieftine, ceea ce le face să reziste mai 

mult și să rămână mai îngrijite, dar de fapt ajută la 

îndepărtarea dintr-o singură bucată atunci când 

vine momentul.

Imprimare personalizată - Putem imprima orice deasupra sau sub benzii noastre 

Safety-Grip - sigla dvs., textul dvs. și orice altceva. Tăiere la orice lăţime

Suprafaţă cu aderenţă ridicată – Știm ce cere industria. Folosim multe 

tipuri și dimensiuni diferite de minerale pentru a ne asigura că 

obţineţi soluţia perfectă. Abrazivii sunt lipiţi în siguranţă de suport 

folosind mai multe straturi de rășină.

Conţinut 3



Safety-GripAntiderapant ‑ tipuri de granulații

O gamă de grade abrazive pentru a se potrivi unei game largi de aplicaţii.
Mai multe culori stoc și opţiuni de tăiere la comandă fac din aceasta o soluţie 
anti-alunecare cu adevărat versatilă.

Coarse – un material abraziv 
antiderapant de calitate 
industrială.

Mild ‑ Particulele abrazive mici 
produc un material care oferă 
totuși o aderență excelentă, dar 
este de preferat pentru situațiile în 
care este nevoie de un abraziv mai 
fin.

X‑coarse – un produs unic, nimic 
altceva în lume nu îl înlocuiește, 
potrivit doar pentru situații 
industriale, granulația profundă 
previne înfundarea de murdărie 
sau praf. Datorită grosimii sale, 
aplicăm un adeziv de calitate 
superioară (HG) pentru a preveni 
dezlipirea, iar un suport de plastic 
mai gros este folosit pentru a 
crește durabilitatea.

Safety-Grip
standard

Conţinut 4

Standard – cel mai popular Safety-Grip, ideal 
pentru majoritatea situațiilor, niveluri excelente 
de aderență și frecare



Safety-GripCulori și forme

Bandă Safety‑Grip Printată
Suntem unici prin faptul că avem propria noastră linie 
de imprimare internă, pe toată lăţimea. Putem 
imprima color atât pe suprafaţa superioară, cât și pe 
cea inferioară.

Galben Pantone RAL
113 1023

Albastru Pantone RAL
286U 5000

Gri Pantone RAL
428U 7004

Bej

Galben Pantone RAL
Flourescent 395U 1016

Maro Pantone RAL
181U 8002

Transparent

Camuflaj
Amestec de negru, maro, bej, verde

Roșu Pantone RAL
032U 3020

Alb Pantone RAL
White

Hazard Negru / Galben

Hazard Roșu / Alb

Negru Pantone RAL
Black 0

Verde Pantone RAL
432U 6010

Orange 

Fotoluminiscent Zi  Noapte 
Verde  (aproximativ)                                                                                          Ușor luminos  

În timp ce utilizăm culori standard, reflexia luminii și, prin urmare, aspectul, variază ușor în funcţie de tipul de 
material – vezi paginile de produs individuale pentru mai multe detalii

Rolele pot fi 
tăiate la lățimea 
dorită.

Avem o gamă de freze standard, 
dar se poate realiza orice formă 
personalizată.

Cyprins 5



Safety-GripSafety‑Grip ‑ Standard ‑ H3401

Material abraziv antiderapant extrem de eficient. 
Autoadeziv cu lipire permanentă, potrivit pentru o 
mare varietate de aplicaţii.

Lăţime       Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală
19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm. (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi       În mod normal 18,3 m, până la 100 m.
Se pot produce role speciale de lungime 
scurtă pentru vânzarea cu amănuntul.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

• Grad de granulație de uz general pentru

majoritatea situațiilor

• Aplicație internă și externă

• Rezistent la apă
Culori și valori de reflectivitate a luminii

Culori Cod Pan / RAL Media LRV

Negru  H3401N Black U / 9004 0

Roșu H3401R 032U / 3020 5.5

Galben H3401Y 113U / 1023 42.50

Albastru H3401B  286U / 5000 1.25

Verde  H3401V 342U / 6010 2.25

Gri  H3401S 428U / 7004 23.50

Maro H3401G 181U / 8002 0.25

Alb H3401W 75.25

T Transparent  H3401T

Fluorescent  H3401F 395U / 1016 100

Orange  H3401O 18.25

Bej  H3401E 4515U / 1019

Camuflaj  H3411C

Coeficientul de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

• R118 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor
comerciale)*

* Este necesară autentificarea
Conţinut 6



Safety-GripSafety‑Grip ‑ Standard ‑ Hazard ‑ H3401A/H3401D

Material antiderapant de avertizare foarte vizibil.
Dungi contrastante la 45° care sunt imprimate dublu 
pentru a se asigura că sunt ușor de observat.
Lăţimi: Maxim 584 mm, minim cu tăiere normală 

19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm. (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi:     în mod normal 18,3 m, până la 100 m.
Se pot produce role speciale de 
lungime scurtă pentru vânzarea 
cu amănuntul.

• Grad de granulație de uz general pentru
majoritatea situațiilor
• Aplicație internă și externă
• Rezistent la apă
• Furnizat în formate de orientare pentru mâna
stângă și dreaptă pentru a permite potrivirea
perfectă

300mm bandă hazard

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm înălțime (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media. LRV

Negru / Galben Hazard ‑ Imprimare dublă H3401D Negru 0 ‑ 
Galben 37.5

Roșu / Alb Hazard H3401A Roșu 4 ‑ Alb 0

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 7



Safety-GripSafety‑Grip ‑ Vivid (Vibrantă) ‑ Hazard ‑ H3433D

Mâner de siguranţă negru/galben foarte vizibil. 
Imprimare unică, granulaţia superioară transparentă 
este aceeași utilizată pentru H3401T transparent.

Lăţimi:       Maxim 1180 mm, minim cu tăiere normală 
19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungime: 

• Material vizibil și luminos de tip hazard.
• Culori mai deschise în comparație cu 
celelalte.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru / Galben H3433D 0 / 37.5

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul B    S7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 8
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Safety-GripSafety‑Grip ‑Shaded (nuanţat) ‑ Hazard ‑ H3434D

Rolă safety-grip foarte vizibilă în culori negru/galben. 
Imprimare unică, granulaţia superioară este aceeași 
folosită pentru H3401.

Lăţimi:  Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală

19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi:  

• Materiale tip hazard rezistente atât în negru/

galben, cât și în roșu/alb

• Top acoperit cu oxid de aluminiu.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc) 

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru / Galben H3434D

Roșu / Alb H3434A

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 9

în mod normal, 18,3 m.



Safety-Grip

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Galben H3407Y 113U / 1023

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Un suport opac este folosit pentru a se asigura că 
galbenul pare un Culori perfect, chiar dacă este aplicat 
pe o bază întunecată, cum ar fi negrul.

Lăţimi:           Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală
19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.

• Film de bază opac

• Se asigură că culorile de dedesubt nu vor

apărea

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Safety‑Grip ‑ Suport opac ‑ H3407

Material cod here H3047

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 10



Safety-GripSafety‑Grip ‑ Fotoluminiscent ‑ H3403X

Abraziv anti-alunecare fosforescent, cu capabilităţi de 
strălucire la întuneric. Perfect pentru a oferi atât 
anti-alunecare cât și proprietăţi strălucitoare pe timp
de noapte.

Lăţimi:     Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală 
               19 mm, lăţime minimă cu lame speciale
               10 mm. (MOQ 10 role cu toate lăţimile mici

Lungimi:     În mod normal, 18,3 m, până la 100 m.
Se pot produce role speciale de 
lungime scurtă pentru vânzarea cu 
amănuntul.

• Heskins Safety‑Grip

• Fotoluminiscent, bază strălucitoare în

întuneric cu chevronuri negre contrastante

• Ghidează personalul în timpul penelor de

curent

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori Media LRV

Verde deschis în condiții de iluminare,
Verde albicios iluminat într-un mediu întunecat

68

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 11
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Safety-GripSafety‑Grip ‑ Fotoluminiscent ‑ Hazard ‑ H3403D

Capabilităţi anti-alunecare, abraziv, fosforescentă, 
strălucitoare în întuneric. Perfect pentru a oferi atât 
proprietăţi anti-alunecare, cât și proprietăţi strălucitoare 
pe timp de noapte.

Lăţimi:  Maxim 584 mm, minim cu tăiere normală

19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm. (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi:    În mod normal, 18,3 m, până la 100 m. 
Se pot produce role speciale de 
lungime scurtă pentru vânzarea cu 
amănuntul.

• Heskins Safety-Grip

• Bază fotoluminiscentă, strălucitoare în întuneric

• Ghidează personalul în timpul penelor de curent

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori Media LRV

Verde deschis în condiții de iluminare, un verde albicios 
iluminat în situații de stingere a luminii.

68

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 12



Safety-GripSafety‑Grip ‑ GlowLine ‑ H3403N

• Performanță eficientă anti-alunecare și

strălucire în întuneric

• Ghidează personalul într-o situație de stingere a

luminii

Banda noastră safety-grip H3401N negru cu o bandă 
centrală fosforescentă foarte rezistentă, este ideal 
pentru evidenţierea scărilor și ale trotuarelor.

50mm x 18.3m

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori Media LRV

Rolă neagră cu o bandă verde deschis (verde albicios în 
situații de stingere a luminii)

68

Test de luminanță pentru banda centrală
Timp (minute) Luminanță (mcd / m2)

5 11.8

10 4.6

20 1.6

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 13

Lungimi:   În mod normal, 18,3 m.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

Lăţimi:     50  mm lăţime, numai pentru cantităţi, la 
cerere. Se pot produce și alte dimensiuni.



Safety-GripSafety‑Grip ‑ Standard ‑ Camuflaj ‑ H3411C

Model de camuflaj standard safty-grip.

Lăţimi:  Maxim 1194 mm, minim cu tăiere normală 
19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.

• Model de camuflaj eficient

• Construcție standard safety-grip.

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Media LRV

Camuflaj H3411C

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 14



Safety-GripSafety‑Grip ‑ Mild (mineral abraziv fin) ‑ H3432

Un material abraziv fin, antiderapant, conceput 
pentru aplicaţii în care este nevoie de ceva abraziv, 
dar nu prea dur.

Lăţimi:  Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală

19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi:   

• Perfect pentru aplicații care necesită un

mineral abraziv fin

• Granule foarte mici de oxid de aluminiu

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru H3432N Black U / 9004 0

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 15

 În mod normal, 18,3 m.



Safety-GripSafety‑Grip ‑ Coarse (aspru) ‑ H3402

Un material abraziv, rezistent, antiderapant. Perfect 
pentru aplicaţii în condiţii dificile, nu se înfundă ușor 
deoarece conţine granule groase de oxid de aluminiu.

Lăţimi:    Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală

19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm. (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi:     În mod normal, 18,3 m, până la 100 m.  
Se pot produce role speciale de 
lungime scurtă pentru vânzarea cu 

amănuntul.

• Suprafață aspră pentru a preveni înfundarea de
praf și noroi
• Potrivit pentru construcții și șantiere
• Rezistent la apă

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru H3402N Black U / 9004 0

Galben H3402Y 113U / 1023 38.25

Negru / Galben Hazard H3402D

Verde H3402V 342U / 6010  1.50

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 16



Safety-GripSafety‑Grip ‑ X‑Coarse (granulație profundă) ‑ H3402NUC

Cea mai rigidă bandă anti-alunecare din lume, granule 
abrazive groase, o bază de plastic mai groasă decât cea 
obișnuită și un adeziv de înaltă aderenţă conceput să 
adere chiar și pe suprafeţele dificile.

Lăţimi:       Maxim 1168 mm, minim cu taiere normală

19mm, lăţime minimă cu lame speciale 
10mm. (MOQ 10 role cu toate lăţimile 
mai mici de 19 mm cotate la preţ de 25 
mm).

Lungimi:     În mod normal, 18,3 m, până la 100 m.  
Se pot produce role speciale de 
lungime scurtă pentru vânzarea cu 
amănuntul.

• Suprafață aspră pentru a preveni înfundarea de

praf și noroi

• Potrivit pentru construcții și șantiere

• Rezistent la apă

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru H3402NUC Black U / 9004 0

Verde H3402VUC 342U / 6010

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

• R118 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)*

* Este necesară autentificarea

Conţinut 17

https://www.heskins.com/app/uploads/2021/07/H3401-Standard-Safety-Grip-R118-Approval-2018.pdf


Safety-GripSafety‑Grip ‑ Thick (gros) ‑ H3404

Abraziv safety-grip cu grosimea de 2 mm, perfect 
pentru inserţii de la nivelul scărilor. Poate fi tăiată, ca 
toate produsele noastre, la toleranţe specifice.

Lăţimi:  Maximum 1168mm, minimum with normal 

slitting 19mm, minimum width with special 
blades 10mm (MOQ 10 rolls with all 
widths less than 19mm quoted at 25mm 
price).

Lungimi:     În mod normal, 18,3 m, până la 50 m, se pot 
produce role speciale de lungime scurtă 
pentru vânzarea cu amănuntul.

• Potrivit pentru aplicare în adâncituri

• O singură grosime de 2 mm

• Disponibil în lățimi de la 20 mm la 1170 mm

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru H3404N Black U / 9004 0

Galben H3404Y 109U / 1003 39.67

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

• R118 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)*

* Este necesară autentificarea

Conţinut 18

https://www.heskins.com/app/uploads/2021/07/H3401-Standard-Safety-Grip-R118-Approval-2018.pdf


Safety-GripSafety‑Grip ‑ Conformable (maleabil) ‑ H3406

Bandă anti-alunecare abrazivă pe bază de folie, datorită 
faptului că nu este pe bază de plastic, nu are memorie, 
deci perfectă pentru aplicarea pe suprafeţe neregulate 
(oţel striat, placă durbar). Aplicare secundară a 
rezistenţei extreme la foc.

Lăţimi:       Pentru culori simple, lăţimea maximă este de

980mm, pentru H3406D este de 508 mm, 
tăierea normală minimă de 19 mm.

Lungimi:      În mod normal, 18,3 m, până la 50 m, 
se pot produce role de lungime scurtă 
pentru vânzarea cu amănuntul.

• Pentru utilizare pe suprafețe neuniforme, cum

ar fi trepte durbar

• Suport din folie de aluminiu

• Reduce riscul de dezlipire anti-alunecare de pe

suprafețele neuniforme

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru H3406N Black U / 9004 0

Galben H3406Y 113U / 1023 37.5

Negru / Galben Hazard H3406D 0 / 43.5

Orange H3406O 021U / 1003  18.25

Alb H3406W 72.25

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată
Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 19

Placă Durbar



Safety-GripSafety‑Grip ‑ No‑Stretch (fără urme de întinderi) ‑ H3420

O versiune cu toleranţă zero la întindere a standardului 
negru, concepută pentru aplicaţii în care aplicatorul 
(persoană sau mașinărie) poate aplica tensiune și 
întinde produsul, păstrează o dimensiune 100% 
consistentă oriunde este aplicată.

Lăţimi:       Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală

19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi:      Până la 100 m, pot fi produse role speciale 
de lungime scurtă pentru vânzarea în 
magazine.

• Toleranțe de întindere aproape zero

• Laminare sub bază

• Proiectat pentru a asigura acuratețea

dimensională pe toată durata de viață a

materialului

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru H3420N Black U / 9004 0

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 20



Safety-GripSafety‑Grip ‑ Removable (detașabil) ‑ H3427

Materialul nostru adeziv de calitate standard acoperit 
cu o bază adezivă curată, detaşabilă, ideal pentru 
îndepărtarea cu uşurinţă a celui care nu mai este 
necesar.

Lăţimi:       Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală
19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi:  În mod normal, 18,3 m.

• Asigură o îndepărtarea curată

• Ideal pentru aplicații pe termen scurt

• Adeziv folosit diferit

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru H3427N Black U / 9004 0

Galben H3427Y 115U / 1003 51.75

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 21



Safety-GripSafety‑Grip ‑ Removable (detașabil) ‑ Hazard ‑ H3427D

Materialul nostru adeziv de calitate standard acoperit 
cu o bază adezivă curată, detaşabilă, ideal pentru 
îndepărtarea cu uşurinţă a celui care nu mai este 
necesar.
Lăţimi:       Maxim 585 mm, minim cu tăiere normală

19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi:  În mod normal, 18,3 m.

• Asigură o îndepărtarea curată

• Ideal pentru aplicații pe termen scurt

• Adeziv folosit diferit

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru / Galben H3427D Black U / 9004 
115U / 1003

0.75 / 
81.50

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 22



Safety-GripSafety‑Grip Rezistent la substanțe chimice ‑ Standard ‑ H3447

Proiectat pentru a oferi rezistenţă pe termen lung la 
expunerea chimică. Acoperire cu nisip abraziv de 
calitate standard.

Lăţimi:       Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală
19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi:  În mod normal, 18,3 m.

• Acoperire cu rășină rezistentă la substanțe

chimice

• Face față expunerii chimice pe termen lung și

scurt

• Acoperire cu nisip standard

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru H3447N Black U / 9004 0

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

• R118 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)*

* Este necesară autentificarea
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https://www.heskins.com/app/uploads/2021/07/H3401-Standard-Safety-Grip-R118-Approval-2018.pdf


Safety-GripSafety‑Grip Rezistent la substanțe chimice ‑ Coarse (aspru)‑ H3443

Proiectat pentru a oferi rezistenţă pe termen lung la 
expunerea chimică. Acoperire cu granulaţie brută.

Lăţimi:       Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală

19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.

• Acoperire cu rășină rezistentă la substanțe

chimice

• Face față expunerii chimice pe termen lung și

scurt

• Acoperire cu granulaţie brută

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru H3443N Black U / 9004 0

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

• R118 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)*

* Este necesară autentificarea
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https://www.heskins.com/app/uploads/2021/07/H3401-Standard-Safety-Grip-R118-Approval-2018.pdf


Safety-GripSafety‑Grip Rezistent la substanțe chimice ‑ Extra Coarse (extra aspru) ‑ H3446

Proiectat pentru a oferi rezistenţă pe termen lung la 
expunerea chimică. Acoperire cu granulaţie X-Coarse 
de calitate industrială, adezivul este versiunea noastră 
High Grab așa cum este utilizat pe H3402NUC.

Lăţimi:       Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală

19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi: În mod normal, 18,3 m.

• Acoperire cu rășină rezistentă la substanțe

chimice

• Face față expunerii chimice pe termen lung și

scurt

• Acoperire cu granulație X-Coarse (extra aspru)

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru H3446N Black U / 9004 0

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

• R118 (Comportarea la ardere a materialelor utilizate la construcția vehiculelor comerciale)*

* Este necesară autentificarea
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https://www.heskins.com/app/uploads/2021/07/H3401-Standard-Safety-Grip-R118-Approval-2018.pdf


Safety-GripSafety‑Grip Marine ‑ H3460

Un material abraziv rotunjit, potrivit pentru utilizarea 
pe bărci sau alte aplicaţii care necesită un material 
abraziv, dar fără claritatea aspră a unui material abraziv 
convenţional antiderapant.

Lăţimi:       Maxim 1168 mm, minim cu tăiere normală

19 mm, lăţime minimă cu lame speciale 10 
mm (MOQ 10 role cu toate lăţimile mai 
mici de 19 mm cotate la preţ de 25 mm).

Lungimi:  În mod normal, 18,3 m

• Pentru aplicații marine

• Favorabilă cu pielea și îmbrăcăminte

• Material rezistent la sare

Dimensiuni stoc – poate fi produsă orice formă/lățime

25mm x 18.3m

50mm x 18.3m

100mm x 18.3m

140mm x 140mm

150mm x 610mm

50mm Ø placă rotundă (disc)

TL29 (Boot ‑ 240mm x 90mm)

TL37 (Foot outline ‑ 280mm x 105mm)

TL99 (Full foot ‑ 57mm x 104mm)

TL100 (Full foot ‑ 120mm x 210mm)

TL242 (Boot ‑ 300mm x 120mm)

Numerotare (0‑9) 400mm high (TL1329‑1338)

50mm x 3m rola în pachetul de vânzare euroslot

Culori și valori de reflectivitate a luminii
Culori cod Pan / RAL Media LRV

Negru  H3460N Black U / 9004 0

Albastru  H3460B 300U / 5017 7

Gri  H3460S 422U / 7042 24.75

Alb  H3460W 705U / 9016

Coeficient de frecare
Test Rezultat

Pendul BS7976 ‑ suprafață uscată 102 PTV

Pendul BS7976 ‑ suprafață umedă 71 PTV

DIN51130 R13

DIN51097 C

NFSI Tracțiune ridicată

Nu este tocmai ceea ce cauți? Vezi si...

Conţinut 26



SOLUȚII ANTIDERAPANTE
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