ficha técnica

TM

Safety-Walk

Fita Antiderrapante
Média Agressividade

SoluçõesIntegradasparaArquitectura

Superfície de textura média com revestimento de granulos plásticos para proporcionar uma cobertura
suave, confortável, higiénica e antiderrapante.

Aplicações
Ideal para circulação descalça ou de calçado ligeiro e para zonas húmidas, como barcos e
equipamentos náuticos.
Porquê superfícies antiderrapantes?
As superfícies escorregadias são perigosas em qualquer ambiente onde os pavimentos possam ter
água, óleo ou gorduras, dando um significativo contributo para as estatísticas de acidentes.
Escorregadelas, tropeções e quedas são a maior causa de acidentes em todo o mundo. As fitas
antiderrapantes da 3M cumprem as recomendações da Directiva Europeia sobre Saúde e Segurança
no Trabalho.(EC 89/654): “Os pavimentos das zonas de trabalho não devem ter saliências perigosas,
buracos ou desníveis e devem ser fixos, estáveis e não escorregadios.”

Dimensões dos Rolos
Larguras: 25mm; 51mm; 102mm; 152mm; 305mm; 610mm; 910mm
Comprimentos: 18 metros

Cores
Preto

Cinzento

Instalação
- Limpeza da zona com um produto desengordurante para remover a
gordura e sujidade
- Aplicação de Primário 3M Fast-BondTM 10
- Aplicação das tiras de 3M Safety-Walk
- Utilização de um rolo de borracha 3M para uma colagem firme
- Aplicação do Selante de Bordos 3M Safety-Walk nos bordos das tiras

Propriedades Físicas
Espessura

1,2 mm

Peso

827 g/m2

Limites de Temperatura

-10ºC/+79ºC

Coeficiente de atrito
MIL-D-17951 E
Din 51130 (list NB)
Retard. do fogo
FAA 25853-F-1
ASTM E 648-95a
DIN 5510 (comboios)

Passa
2
0,37 W/cm
Sf3

Resistência química (*)

À maioria dos químicos

Excede as especificações
Classe: A+B+C

Nota importante:
A informação fornecida é baseada em condições normais e deve ser fiável. Contudo, devido à larga variedade de factores intervenientes, a
3M não garante que estes resultados sejam forçosamente conseguidos.
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