anti-slip

Een veilige oplossing tegen gladheid
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Anti-slip, EEN VEILIGE oplossing
Rolpaden en hellingbanen die buiten of semi-overdekt gesitueerd zijn, vormen een verhoogd risico op
uitglijden van gebruikers.
Mulder Montage heeft een product ontwikkeld dat
de kans op uitglijden aanzienlijk verlaagt, doordat er
een anti-sliplaag wordt aangebracht op de stavlakken van de paletten. Door de ruwe structuur wordt
er een anti-slip werking gecreëerd. Wanneer het
product aan slijtage onderheven is, wordt de antislip werking niet of nauwelijks aangetast. Het product is uitvoerig onderzocht door de Nederlandse
organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk
onderzoek (TNO).

TOEPASSINGSGEBIED
Het toepassingsgebied van het anti-slip systeem,
zoals hier besproken, is speciaal ontwikkeld voor
paletten van rolpaden en hellingbanen. De manier
waarop het product wordt verwerkt, de slijtvastheid en daarnaast de langdurige anti-slip werking,
maakt het toepassingsgebied van het anti-slip systeem veel groter. Men kan hier denken aan bijvoorbeeld liftvloeren, opstapluiken en tal van andere
mogelijkheden.
Anti-slip is op grote schaal toegepast op Schiphol
waar, door de enorme stroom van mensen, veiligheid een grote rol speelt.

Kenmerken:
•

Getest door TNO

• 7 jaar garantie
		Onder normale bedrijfsomstandigheden zal
het anti-slipsysteem, toegepast op rolpaden,
theoretisch zeven jaar zijn werking doen.
• NEN-EN 115 norm goedgekeurd
		
Het product en de toepassing is afgestemd en
goedgekeurd door het liftinstituut.

Eigenschappen

Voor meer informatie

•

Anti-slipmateriaal wordt alleen aangebracht
op de toppen van de dammen van de paletten,
om zo min mogelijk vuilopname te hebben.

Mulder Montage B.V.
Hoorn 406
2404 HL Alphen aan den Rijn

•

Standaard kleur van de anti-sliplaag is nagenoeg gelijk aan aluminium. De anti-sliplaag
is eventueel in meerdere kleuren aan te
brengen.

T +31(0)172 437 891
F +31(0)172 433 971

•

info@muldermontage.com
www.muldermontage.com

Er ontstaat geen roestvorming door de antislip laag.
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