V31, V32, V33, V34

Vytyčovací páska
Použití
Vytyčovací páska je nelepicí páska obvykle s kolmými nebo
šikmými pruhy v červenobílém provedení, s nápisem nebo bez
nápisu ZÁKAZ VSTUPU. Slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení
stavebních prostorů, sportovních tratí, různých nebezpečných
míst a dalších prostorů.
Speciální varianty určené pro hasiče, policisty a další speciální
sbory mají odlišné grafické provedení dané vyhláškou. Zajistíme
po Vás i potisk vytyčovací pásky na zakázku – s nápisem
a barvami dle Vašeho přání.
Páska „v krabičce“ je uzavřena ve vlastní krabici, z níž se přímo odvíjí.

Varianty
Kód

Popis

Rozměry

Poznámka

V3101
V3102
V3305
V34xx
V3301
V3302
V3303

červeno-bílá, bez nápisu
červeno-bílá, ZÁKAZ VSTUPU
VOJENSKÁ POLICIE
potisk na zakázku (max 3 barvy)
HASIČI
POLICIE ČR
MĚSTSKÁ POLICIE

75 mm x 250 (500) m
75 mm x 250 (500) m
75 mm x 250 (500) m
50/75/150 mm x 100/250/500 m
75 (80) mm x 500 (250) m
75 (80) mm x 500 (250) m
75 (80) mm x 500 (250) m

bez
bez
bez
bez
bez
bez
bez

krabičky
krabičky
krabičky
krabičky
krabičky / v krabičce
krabičky / v krabičce
krabičky / v krabičce

Typické rozměry jsou uvedeny před závorkou, méně typické rozměry (pásky jiných dodavatelů) jsou v závorce.
Vlivem tolerance se mohou skutečné hodnoty lišit. Pásky šíře 75 a 80 mm jsou plně zaměnitelné.
Po dohodě s klientem lze některé uvedené typy realizovat v jiných šířích a návinech. Potisk vytyčovací pásky na
přání lze realizovat v šířích 50/75/150 mm a v libovolném návinu od 50 do 500 metrů.

Technický popis
Vytyčovací páska je nelepicí páska vyrobená z nízko hustotního polyethylenu (LDPE) s výstražným potiskem.
Materiál nosiče
Tloušťka pásky
Tolerance
Barevné provedení
Odolnost proti povětrnosti
Teplotní odolnost
Skladovací teplota
Aplikační teplota

nízko hustotní polyethylen (LDPE)
30-40 µm (dle varianty, pásky na míru lze vyrobit silnější 50/60/70/80 µm)
šířka ± 4 mm / návin ± 2 m
červenobílá, dle potisku
max 6 měsíců
-5 až 50 °C
5 až 25 °C
od 10 °C

