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2.

Ştiaţi că…
… Hotărârea guvernamentală nr. 971 din 26 iulie 2006 prevede
normele minime de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă,
în care sunt stipulate obligaţii ale angajatorului cu privire la
semnalizarea zonelor cu potenţial de risc pentru angajaţi, dar şi
responsabilizarea angajatorului în ceea ce priveşte protejarea
angajaţilor de accidente ?

Bandă antiderapantă
pentru prevenirea alunecării

Culoare:
 negru (HI-BOND HAS 900).
 alb (HI-BOND HAS 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).
Fiecare culoare are granulație de 36 oxid
de aluminiu.

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 potenţial de risc
pentru angajaţi, dar şi pentru prevenirea alunecărilor pe scări, în
băi, în sălile de mese sau în orice zonă a companiei în care există
un minim risc de alunecare.

Aplicații:

Benzile antiderapante

HI-BOND

1.

Bandă antiderapantă pentru demarcarea zonelor cu potențial de risc
din depozite sau de la locul de muncă - HI-BOND HAS 930

Culoare:
 neagră cu dungi galbene,
cu granulație de 60 oxid
de aluminiu.

Aplicații:
 pentru suprafețe drepte
din metal, gresie,
beton, lemn. Rezistă la
temperaturi cuprinse între
- 30° C și +60° C.
 este foarte rezistentă la
contactul cu apa.

 pentru prevenirea alunecării în sediile
companiilor, în magazine și centre
comerciale și chiar în locuințe: pe scări,
pe holuri, în bucătării, în bai sau în oricare
alt loc care prezintă riscul de alunecare.
 poate fi aplicată pe suprafețe drepte din
metal, gresie, beton, lemn etc.
 este foarte rezistentă la contactul cu apa.

ATUUL
ANGAJATORILOR !

3.

Bandă antiderapantă pentru prevenirea alunecării
în piscine - HI-BOND HAS 990

Culoare:
 gri, cu granulație 36 oxid de
aluminiu.

Aplicații:
 creată special pentru a fi
aplicată în piscine, bazine
de înot, căzi, jacuzzi etc.
 este foarte rezistentă la
contactul cu apa.

