
 Algernon prezintă:

BENZI ANTIDERAPANTE 
și de MARCAJ

Hi-bond
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Bandă antiderapantă pentru 
demarcarea zonelor cu risc ridicat de 

alunecare, din depozite sau de la locul de 
muncă HI-BOND HAS 930

C e:uloar
negru cu inserție 

fotoluminiscentă

Dimensiuni: 
50 mm x 18 m

Aplicații:

 

• pentru a demarca anumite 

trasee care se află în zone cu 

luminozitate redusă

• doar pentru aplicații de interior

• are o durată de până la 6 ore 

de luminiscență.

Culoare:
negru cu dungi galbene, 

cu granulație de 60 oxid de 

aluminiu

Dimensiuni: 
• 25 mm x 18 m

• 50 mm x 18 m

Aplicații:

 

• pentru suprafețe drepte din 

metal, gresie, beton, lemn 

• rezistă la temperaturi cuprinse 

între -30° C și +60° C

• foarte rezistentă la contactul 

cu apa.

 la lumină în întuneric

Bandă antiderapantă cu inserție
fotoluminiscenta HI-BOND HAS 945

www.folii-adezive.ro
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Bandă antiderapantă 
pentru prevenirea 

alunecării

Culori disponibile:
• negru (HI-BOND HAS 900)

• alb (HI-BOND 910)

galben (HI-BOND HAS 920)

galben fluorescent (HI-BOND HAS 940)

roșu (HI-BOND HAS 950)

albastru (HI-BOND HAS 960)

maro (HI-BOND HAS 970)

transparent (HI-BOND HAS 980)

Dimensiuni: 
25 mm x 18 m

50 mm x 18 m

pentru prevenirea alunecării pe scări, pe holuri, 

în bucătării, în băi sau în oricare alt loc care 

prezintă risc de alunecare

este foarte rezistentă la contactul cu apa

• are granulație de 36 oxid de aluminiu.

  poate fi aplicată pe suprafețe drepte din metal, 
gresie, beton, lemn etc

4 Bandă antiderapantă 
pentru prevenirea 

alunecării în piscine 
HI-BOND HAS 990

Culori disponibile:
gri, cu granulație 36 oxid de aluminiu

Dimensiuni: 
25 mm x 18 m

50 mm x 18 m

Aplicații:

 

• 

• foarte rezistentă la contactul cu apa

www.folii-adezive.ro

pentru aplicare pe marginea piscinelor, bazinelor
de înot, căzilor, jacuzzi-ului etc 

• aderă pe beton elicopterizat, gresie, ceramică 
(fără modele sau striații), lemn, metal sau mozaic. 



Știați că...

H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006, privind cerințele minime pentru semnalizarea de
securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, stipulează că angajatorul are 
obligația să evidențieze zonele cu potențial de risc prin alunecare asigurând 
astfel protejarea angajaților.

Benzile antiderapante fac parte din categoria marcajelor folosite la locul de
muncă cu scopul prevenirii accidentelor, fiind utilizate pentru marcarea zonelor 
de acces, a zonelor cu potențial de risc pentru angajați, dar și pentru prevenirea
alunecărilor pe scări, în băi, în sălile de mese sau în orice zonă a companiei în 
care există un risc minim de alunecare.

Șos. Berceni nr. 8, sector 4, București
Tel. fix: 021.332.31.52

Tel. mobil: 0722.310.169/ 0799.932.138/ 0727.290.699
E-mail: comenzi@algernon.ro

Un atu al angajatorilor: benzile antiderapante HI-BOND! 

www.folii-adezive.ro


