Surestep® en
Safety Tape
Kant en klare antislipoppervlakten voor traptreden, hellingen, vloeren, voertuigen enz.
Vele toepassingen
Surestep en Safety Tape bieden simpele en zeer
effectieve oplossingen voor slipproblemen van
treden, hellingen, voertuigen, enz. Safety Tape kan
ook gebruikt worden voor het aangeven van
gangpaden en machineruimtes of het doen uitkomen
van de randen van laadkades en traptreden.
Uitstekende slijtweerstand
Krachtige harsgebonden korrels geven een
duurzame antislipoppervlakte. De producten blijven
vastzitten met een slijtvaste laag van watervast,
drukgevoelig hechtmiddel.

Eenvoudig aan te brengen
Surestep en Safety Tape kunnen op de meeste
vaste, gladde oppervlakten worden aangebracht.
Safety Tape Primer wordt aanbevolen op stoffige of
brokkelige oppervlakten en Safety Tape Edge Sealer
helpt de levensduur te verlengen bij natte of
zwaarbelastende omstandigheden.
Surestep Plate kan worden aangebracht op koude,
natte of met olie verontreinigde oppervlakten
waardoor het ideaal is voor ruimtes waar het niet
mogelijk is de ondergrond te reinigen of te
prepareren.

Surestep

Surestep Tiles

Antislip, zelfklevende stroken voor trappen, hellingen, enz.

Antislip zelfklevende tegelstrips die passen op vierkante
betegeling of iets dergelijks.

Surestep Plate

Safety Tapes

Duurzame aluminium plaat met antislipoppervlakte. Dankzij
voorgevormde gaten kunnen ze eenvoudig op ieder geschikte
ondergrond worden aangebracht. Ideaal voor ruimtes waar
het niet mogelijk is de oppervlakte te reinigen, te prepareren
of te drogen.

Antislip, zelfklevend tape geschikt voor vele toepassingen
zoals gangpaden, randen van treden en laadkades en om
machines heen, enz.
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Surestep®
Verpakking en afmeting
Surestep Treads zijn apart of in pakken
van 10 of 50 verkrijgbaar.
Formaat: Ongeveer 150 mm x 610 mm.
Surestep Plates zijn apart of in pakken
van 10 verkrijgbaar.
Formaat: Ongeveer 115 mm x 635 mm.
Surestep Tiles zijn verkrijgbaar in
pakken van 10 en 50.
Formaat: Ongeveer 150 mm x 150 mm.
Voorbereiding van de oppervlakte
De oppervlakte moet schoon, droog en
glad zijn.

Gebruik van primer
Surestep Treads of Tiles kunnen direct
op schone, gladde, niet-poreuze
oppervlakten worden aangebracht. Bij
het aanbrengen van Surestep Treads op
poreuze oppervlakten adviseren we het
gebruik van Safety Tape Primer voor het
verbeteren van de aanhechting en de
duurzaamheid.
Aanbrengen
Surestep Treads of Tiles aanbrengen
bij temperaturen boven 10ºC.
De strip aan de achterkant verwijderen,
op de plaats leggen en goed met de

voet of een zachte rubberhamer
aandrukken.
Surestep Treads of Tiles kunnen
meteen na het aanbrengen worden
betreden en na ongeveer 24 uur is de
maximale aanhechting bereikt.
Safety Tape Edge Sealer wordt
aanbevolen bij natte of zwaarbelastende
omstandigheden.
Surestep Plates kunnen op iedere
geschikte ondergrond worden
geschroefd of bevestigd.

Safety Tape
Verpakking
Safety Tapes zijn verkrijgbaar in rollen
van 18m x 50 mm in de kleuren geel,
zwart, gevaar (geel/zwart gestreept),
transparant en aqua. Er is tevens een
dubbele breedte, 18 x 100 mm in
uitsluitend zwart verkrijgbaar.
Voorbereiding van de oppervlakte
De oppervlakte moet schoon, droog en
glad zijn.
Gebruik van primer

Safety Tape kan direct op schone,
gladde, niet-poreuze oppervlakten
worden aangebracht.
We adviseren het gebruik van Safety
Tape Primer voor het verbeteren van de
aanhechting en de duurzaamheid.
Aanbrengen
Safety Tape aanbrengen bij
temperaturen boven 10ºC. De strip aan
de achterkant verwijderen, op de plaats
leggen en goed met de voet of een
zachte rubberhamer aandrukken. De
tape kan meteen worden betreden maar

pas na ongeveer 24 uur is de maximale
aanhechting bereikt.
Safety Tape Aqua aanbrengen in
ruimtes waar met blote voeten wordt
gelopen zoals douches, om zwembaden
heen, verkleedkamers, enz.
Safety Tape Edge Sealer wordt
aanbevolen bij natte of zwaarbelastende
omstandigheden.
Beperkingen
Safety Tape Edge Sealer en Safety
Tape Primer niet met Safety Tape Aqua
gebruiken.

Safety Tape Primer
Safety Tape Primer voor Safety Tape
en Surestep verbetert de aanhechting
vooral op poreuze, stoffige
oppervlakten.
De meeste niet-poreuze oppervlakten
hebben gewoonlijk geen primer nodig.
De primer niet aanbrengen op stalen of
andere metalen oppervlakten.
Voorbereiding van de oppervlakte
Zorgen dat de oppervlakte schoon, vast
en droog is
Aanbrengen

Na geroerd te hebben, een laag primer
met de kwast aanbrengen met een
gebruiksverhouding van ongeveer. 2 tot
3 m² per 500 ml. Laten drogen
(ongeveer 1 uur bij 10 tot 15ºC). Het
product is melkachtig tijdens het
aanbrengen, en wordt vervolgens
transparant tijdens het drogen. De
primer uitsluitend aanbrengen op het
gebied dat met tape of stroken zal
worden bedekt. Niet bedekte primer blijft
kleverig en trekt vuil aan. Safety Tape of

Surestep aanbrengen volgens de
aanwijzingen.
Beperkingen
Niet aanbrengen in natte
omstandigheden of bij temperaturen
onder 10ºC. Safety Tape Primer is niet
geschikt voor gebruik met Safety Tape
Aqua.
Schoonmaken van gereedschap
Kwasten moeten in water worden
uitgespoeld.

Safety Tape Edge Sealer (Afdichter voor randen)
Safety Tape Edge Sealer kan gebruikt
worden voor het afdichten en
beschermen van de randen van Safety
Tapes en Surestep bij natte of
zwaarbelastende omstandigheden.

Aanbrengen
Safety Tape Edge Sealer direct uit de
tube aanbrengen om de randen van de
Safety Tapes of Surestep Treads of
Tiles af te dichten.

Beperkingen
Niet geschikt voor gebruik met Safety
Tape Aqua.

Bestellen
U kunt dit product telefonisch, per fax of
via www.gibac.nl bestellen bij Gibac®
Chemie B.V.
Alle producten worden verkocht en
geleverd volgens onze algemene
verkoopvoorwaarden.

Gibac® Chemie B.V. krijgt vaak vragen
over andere dan in deze
productinformatie staande
gebruiksmogelijkheden voor Watco
producten.

Ondanks dat Gibac® Chemie B.V. altijd
een zo goed en volledig mogelijk advies
geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk
voor de resultaten van zulke uitkomsten,
tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk
bevestigd zijn door Gibac® Chemie B.V.

Gibac Chemie b.v.
Gladsaxe 19, 7327 JZ Apeldoorn
Tel: 055-5413586 - Fax: 055-5429613
E-mail: info@gibac.nl - www.gibac.nl

