
БУРГАС УЛ."ЯНКО КОМИТОВ"  N16 – Е ,ТЕЛ.ФАКС 359 56 88 08 83 ; 88 1081, E-mail: office@tivex-bg.com 
 

SAFE STEP  
 

Противоплъзгащи повърхности и ленти 

Продуктова информация Safe Step: 

Серията Safe Step – самозалепващи се 
противоплъзгащи покрития е бърз и лесен 
начин за осигуряване на добро предпазно 
сцепление. Приложимо е както за външни 
площадки, така и за покрити. Основно се 
използва и при стълби, близо до машини със 
силно омасляване и пешеходни пътеки.       
Safe Step предоставят здраво и силно анти-
приплъзващо покритие при засилен трафик. 

- Бърз и икономичен начин за нанасяне 
- Готови за използване веднага след полагане
- Устойчиви на вода, машинни масла и разтворители 
- Среден живот 1-2 години 
 - Стандартни размери: 150мм Х  600мм 
 - Приложими при неравни повърхности  
 
Продуктова информация Safe Step Tapes: 
Серията Safe Step Tapes  са практични , бързи и 
лесни за полагане с цел защита от 
приплъзване. Лентите са икономически 
изгоден вариант при полагане с отстояние една 
от друга, при покриване на големи площи и 
предпазване на работниците на места със 
силно омаслявяне. 
- Бърз, лесен и икономичен вариант за 
покритие 
- Здрави / твърдост близка до диаманта / на 
противоплъзгащото покритие 
- Не изисква техническо обучение 
- Възможност за издържане на високи температури 
- Годни за употреба веднага след полагане 
- Устойчиви на вода, машинни масла и разтворители 
 - Среден живот 1-2 години 
 - Възможност за различни широчини



Типове ленти: 
 
SAFE STEP® Standard Tape 

Основно приложение при  пешеходните пътеки, входове, уреди за упражнение, стълби, 
платформи, рампи и др. Подходяща както за закрити, така и за открити помещения.  

Стандартни размери: 25мм; 50мм; 100мм; 150мм Х 18.25метра 

SAFE STEP® Aqua Tape – White 

Основно приложение  при мокри помещения или близки до техника с възможност за 
изпускане или разливане на вода и водни капки. 

Стандартни размери: 50мм Х 18.50метра  

SAFE STEP® Neutral Tape – Clear 

За обща употреба и където външният вид е от особено значение, например мраморни 
подове и стилни интериори. 

Стандартни размери: 50мм Х 18.50метра  

SAFE STEP® High Vis Tape – Fluo Yellow 

Основно приложение е при помещения, където осветеността е ограничена или липсва, 
например стълби или подземни етажи. 

Стандартни размери: 50мм Х 18.50метра  

SAFE STEP® Resilient Tape – Black 

Препоръчва се за вътрешно покритие, при места със засилен трафик, ходене с тънки 
подметки или бос. Прилага се за „чисти стаи” и места, където се приготвя или складира 
храна. 

Стандартни размери: 25мм; 50мм; Х 18.50метра 

SAFE STEP® Luminescent Tape 

Лентата има свойството да свети в тъмнината, като е идеална за маркиране на край на 
стъпала или площадки, за ясно очертаване на опасни контури и пешеходни пътеки. 

Стандартни размери: 50мм; Х 18.50метра 

SAFE STEP® Hazard Tapes 

Ленти с предупредителни цветове, за места с опасност или повишено внимание. 
Приложени най- често в близост до контейнери или машини, опасни за близост или работа. 

Стандартни размери: 50мм; Х 18.50метра 

 

 


