
GAMA

• Standard Grip: Para a sinalização de superfícies regulares. Ideal para fábricas, armazéns,  

escadas, hospitais, lares de terceira idade, liceus, colégios, hotéis, teatros, cinemas,etc.

• Aqua Grip: Parameioshúmidos.EmPVCoupoliuretanoflexível. Idealparapésdescalçostendo

em conta a superfície não abrasiva. Muito útil para: piscinas, chuveiros, casas de banho, barcos,

restaurantes,cafetarias, indústriasalimentares, etc.

• Alu Grip: Para a sinalização de superfícies irregulares, aplicação com malho 

plástico.  Ideal para escadas metálicas ou com azulejos, andaimes,rampas,

passagens,etc.

• Photo Grip: Sinalização fotoluminescente. Restitui a luzarmazenada,natural ouartificial. Para

uma marcação de segurança: saídas de emergência, caixas de escadas, parques de

estacionamento,etc.

• Placas Rigid Grip: Bandas fixadas em placas de alumínio prontas a instalar, pré-furadas e

ângulos arredondados. Ideal para todas as superfícies não preparadas que necessitam de uma

protecçãoanti-derrapanteinstantânea(placapadrão115x635mm).

DESCRIÇ

ÃO

Sinalização anti-derrapantepara 

todas as superfícies regularesou 

irregulares, em todos ostipos de 

ambientes, mesmohúmidos.

Utilização industrial e doméstica,

exterior einterior.

Sinalização e segurança de  

construções industriais públicas

ouprivadas.

Conveniente para todos os tipos

de suportes: pisos brutos,pisos 

pintados, ladrilho,mármore, 

pedra,madeira,alumínio, 

escadas metálicas, rampasde 

acesso, botes insufláveis, etc.

CORES

Cores padrão: preto, cinzento, 

branco,amarelo, transparente, 

azul, verde, vermelho, castanho 

ou cores vivas: amarelo 

fluorescente,etc.

Rolos e bandas unidas ou bicolor

preto/amarelo,vermelho/branco,

etc.

Todas as cores Pantone, RAL  

ou especiais de acordo com as

quantidades.

GRANULOMET

RIA

Até 5 tamanhos de acordo com

as referências: muito fino, fino,

padrão,grosso,muito grosso.

Anti-derrapantes adesivos de

segurança

Série ADS
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APRESENTAÇÃO

• Rolos padrão de 18,30ml.

• Larguras: 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150mm.

• Outras larguraspossíveisde9mma1000mm.

• Bandas de 150 mm x 610mm.

• Quadrados de 140 mm x 140 mm, bordosarredondados.

• Pastilhas de Ø 50mm.

• Placas em alumínio 115 mm x 635mm.

• Cortepossívelde todasasdimensões,todasas formasespeciais.

• Impressão possível de todas as mensagens personalizadas.

PRODUTOS COMPLEMENTARES

• Primário: Para uma utilização em superfícies porosas e, em particular, no exterior (madeira,  

cimento, pedra). Aplicação com pincel.

• Cola: Para uma melhor durabilidade, colar os bordos.

• Produto de limpeza: Se necessário, antes da aplicação, utilizar um produto de limpeza à

base de isopropanol. Não deixa vestígios degordura.

Incolor noladrilho

Formasclássicas

Photo Grip versão diurna Photo Grip versão nocturna Todas as formaspossíveis

Placas RigidGrip
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