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Combinatie van harde actief schrapende en zachte lussenvezels - zeer duurzaam en voor zeer zwaar verkeer tot 5000 passanten

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide/PE
Backing
- PVC PHT free
Poolgewicht - ca 770 g/m²
Totaal gew. - ca 3900 g/m²
Dikte
- ca 7,5 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Cfl-s1

Standaard matten rondom
Incl 2.5cm vinylranden
90x150cm 130x200cm 130x300cm 200x300cm -

€ 177,50
€ 342,50
€ 507,65
€ 786,25

Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand - rollengte 20mtr
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 128,50
€ 147,75

PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹

Combinatie van harde actief schrapende en zachte lussenvezels - zeer duurzaam en voor zwaar verkeer tot 1500 passanten

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide/PP
Backing
- PVC PHT free
Poolgewicht - ca 700 g/m²
Totaal gew. - ca 3900 g/m²
Dikte
- ca 7,5 mm
Antistatisch - ja < 2KV
Brandnorm - Efl

Standaard matten rondom
Incl 2.5cm vinylranden
60x90cm 90x150cm 130x200cm 130x300cm 200x300cm -

€ 60,75
€ 153,50
€ 299,95
€ 444,00
€ 685,00

Rolbreedte 200cm incl 2.5cm vinylrand - rollengte 20mtr

Advies

Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 109,50
€ 126,25

Bestellingen

PVC oploopprofiel 2.5cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 22,65 per m¹

Stalen

Offertes

Online of verkoop@madico.nl

Combinatie van harde actief schrapende en zachte lussenvezels - duurzaam en voor gemiddeld verkeer tot 500 passanten

Technische eigenschappen
Fabricage
- Getuft
Poolvezel
- Polyamide/PP
Backing
- PVC PHT free
Dikte
- 6mm
Gewicht
- 3.1 kg/m²
Brandnorm - Efl
Toepassing - Binnen
Schraapvezel - Vocht en vuil

Standaard matten rondom
Incl 2.5cm vinylranden
60x90cm 90x150cm 120x180cm 130x200cm -

€ 43,90
€ 107,75
€ 170,15
€ 251,50
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Actief werkende lussenschraper - buitenmat voor middelzwaar tot zwaar verkeer - open structuur - geen backing

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Dikte
- 15mm
Gewicht
- 5,5 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1
Toepassing - Buiten & binnen
Schraapvezel - Verbergt grof vui

Advies

Rolbreedte 120cm x lengte ca 900cm
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 219,50
€ 253,00

PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 28,00 per m¹

Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

Actief werkende lamelschraper - buitenmat voor zwaar tot zeer zwaar verkeer - open structuur - geen backing

Technische eigenschappen
Fabricage
- Geextrudeerd
Poolvezel
- PVC recycled
Backing
- PVC recycled
Dikte
- 12mm
Gewicht
- 9 kg/m²
Brandnorm - Cfl-s1
Toepassing - Buiten & binnen
Schraapvezel - Verbergt grof vuil

Advies

Rolbreedte 90cm x lengte ca 600cm
Rolprijs per m2
Afsnijding van de rol per m2

€ 328,50
€ 378,25

PVC oploopprofiel 4cm gemonteerd
(eindafmeting altijd incl rand)

€ 28,00 per m¹
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Bestellingen
Offertes
Stalen
Online of verkoop@madico.nl

3M Antislipstrips op rol - 6 versies - diverse breedtes - rollengtes 18mtr - antislipnorm type 1-3 = R13 (type 4-6 = R12)
General Purpose - 600 series

Course - 710

Conformable - 500 series

Fine Resilient - 200 series

Medium Resilient 300 serie

Medium Resilient 300 serie

Fijne vlakke rubber structuur

Grove rubber structuur

Grove rubber structuur

Fijne antislip schuurkorrel

Grove antislip schuurkorrel

Fijne schuurkorrel - aluminium basis

Universeel toepasbaar bv trappen

Extra griptoepassingen

Ongelijke oppervlakken bv traanplaat

Natte ruimtes - zwembaden - badkamers

Sauna’s - natte ruimtes - extra comfort

Sauna’s - natte ruimtes - extra comfort

Zwart 710

Zwart 510

Transparant 220

Zwart 310

Grijs 370

Geel 530

Wit 280

Conformable - 500 series

Fine Resilient - 200 series

Medium Resilient 300 serie

Medium Resilient 300 serie

Zwart 610

Transparant 620

Geel 630

General Purpose - 600 series

Course - 710

Zwart - Geel - Transparant
Breedte - Prijs rol
25mm
- € 49,75
50mm
- € 97,50
10cm
- € 191,80
15cm
- € 277,00
30cm
- € 570,00

Zwart
Breedte - Prijs rol
25mm
- € 56,25
50mm
- € 112,00
10cm
- € 202,35
15cm
- € 329,20
30cm
- € 726,20

Zwart - Geel (alleen 5cm)
Breedte - Prijs rol
50mm
- € 113,00
10cm
- € 222,70
15cm
- € 335,75
30cm
- € 665,00

Wit - Transparant
Breedte
- Prijs rol
25mm
- € 58,00
50mm
- € 115,35

Zwart
Breedte
- Prijs rol
25mm
- € 58,00
50mm
- € 118,00
10cm
- € 232,25
15cm
- € 348,00

Breedte
25mm
50mm
10cm
15cm

Grijs
- Prijs rol
- € 58,00
- € 118,00
- € 232,25
- € 348,00

Andere rolbreedtes op aanvraag !
Advies
Bestellingen
Offertes
Stalen

Online of verkoop@madico.nl

SafetyGrip
antislipproducten

Applicatie instructie en benodigdheden - prijzen voor laten aanbrengen altijd per project op aanvraag

1 - Reiniging/voorbehandeling

2 - Voorbehandelen

3 - Strips plakken 1

4 - Strips plakken 2

5 - Nabewerking

6 - Reiniging/voorbehandeling

De oppervlakte goed droog en
stofvrij maken. Gebruik een vlakke
ondergrond. De ondergrond
schoonmaken met een doek en
alcoholcleaner.
Oude strips en restanten
verwijderen met een verfbrander in
combinatie met een plamuurmes
Hardnekkige restanten met thinner.

Bij poreuze ondergronden als
hout, beton, steen voorstrijken
met primer.

Verwijder een klein stukje beschermfolie van de achterkant van
de strip en breng dit aan op het
schone of geprimerde oppervlak.
Trek nu de rest van de beschermfolie weg en breng de rest van de
strip aan op het oppervlak, zorg
wel dat er niet te hard aan de strip
getrokken wordt.

Trek de rest van de beschermfolie
weg en plak rustig het materiaal op
de ondergrond.
Strips aandrukken en luchtbellen
wegdrukken met een roller.

Na het verwijderen van de luchtbellen met de roller eventuele
oneffenheden nalopen met een
rubber hamer.
Dit geld vooral bij niet vlakke
ondergronden.
Restvocht kunt u verwijderen
door met een verfbrander licht te
verwarmen.

Bij poreuze, natte omgevingen
eventueel de kanten van de strips
sealen met een speciale
“rand sealer”.

De te plakken oppervlakken afplakken met schilderstape.
Daarna de primer laten drogen
schilderstape verwijderen.

Strips aanbrengen boven een
temperatuur van 10°C
en in droge omstandigheden.

Vloeren waar de antisliptape is
aangebracht zijn direct beloopbaar.

Alcoholcleaner - 3-5m² / fles
Literfles
- € 22,50 p/liter
Primer
Literblik

- 3-5 m² / blik
- € 36,75 p/liter

Aandrukroller - € 26,50 p/s
Randsealer
Tube 140ml

- 30-40 m¹ p/tube
- € 16,75 p/tube

Extra mogelijkheden en opties
Speciale of afwijkende kleuren
Speciale vormen en afmetingen
Projectprijzen en aanbrengen
Op aanvraag via verkoop@madico.nl
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