JELZÔSZALAGOK

70010-030

• 100 m hosszú, 5 cm széles: piros-fehér színû (70010) • 200 m
hosszú, 7 cm széles: piros-fehér (70011), sárga-fekete (70012),
piros-sárga (70013) • öntapadós, 66 m hosszú, 5 cm széles: sárga-fekete(70020) vagy piros-fehér (70030) szín

ELAKADÁSJELZÔ HÁROMSZÖG

70295

• piros színű fényvisszaverô prizma • összehajtható elakadásjelzô
• stabil, négylábú fémtalp • tokban szállítható
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KÖZÚTI ESZKÖZÖK

JELZÔLÁNC ÉS OSZLOP

70040-075

Lánc: sárga-fekete (70040) vagy piros-fehér (70050) színû
• 6-os láncszemek könnyû polietilén anyagból • 25 m hosszú,
5 méterenként bontható • összekötô szemek: nyitható (70052)
vagy S alakú (70054) változatban
Tartóoszlop: sárga-fekete (70070) vagy piros-fehér (70060)
• 90 cm magas, könnyû polietilén anyag, praktikus, vízzel tölthetô
talppal együtt

KÖZÚTI SZETT

7WARY

• összehajtható elakadásjelző háromszög, stabil, négylábú fémtalppal • fluo sárga jól láthatósági mellény párhuzamos fényvis�szaverő csíkokkal • szabványnak mindenben megfelelő eszközök,
praktikus hordtáskában

3M™ RAGASZTÓSZALAGOK

3M™ RAGASZTÓSZALAGOK

3M™ Scotch 2214 maszkolószalag: krepp-papír hordozórétegű gumigyanta ragasztószalag • általános beltéri maszkolási, rögzítési célokra • azonnali tartós tapadás, jó alakíthatóság •
ellenáll az oldószereknek és 60°C-ig a hőnek • éles festési vonalat ad, megakadályozza az átszivárgást • szín: bézs • vastagság: 0,12 mm, hosszúság: 50 m, hatféle szélesség (19, 25, 30,
38, 50, 100 mm)
3M™ jelölőszalag: sárga-fekete (766i), piros-fehér (767i) vagy
egyszínű (764i), PVC hordozórétegű vinil ragasztószalag •
magas kezdeti tapadás, veszély jelölése berendezéseknél, padlóknál • 75°C-ig hőálló • vastagság: 0,125 mm, hosszúság: 33 m,
szélesség: 50 mm
®

3M™ Scotch® 9084 kétoldalas szalag: papírflíz hordozórétegű akril ragasztószalag • 65°C-ig hőálló • magas kezdeti tapadás és jó kötéserő különböző felületeken (pl. papírok, festékek,
műanyagok, textília) • szín: bézs • vastagság: 0,10 mm, hosszúság: 50 m, kilencféle szélesség (9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 1000,
1550 mm)
3M™ Tartan™ 369 csomagolószalag: 0,025 mm BOPP polipropilén hordozórétegű ragasztószalag • erős tapadás, 35 N/cm
szakítószilárdság • alkalmas nyomtatásra • szín: átlátszó és barna • vastagság: 0,043 mm, hosszúság: 66 m, háromféle szélesség (38, 48, 50 mm)

3M™ SCOTCHLITE™ FÉNYVISSZAVETŐ ANYAGOK
• retroreflektív technológia: üveggyöngyök vagy mikroprizmák
milliói tükrözik vissza és fókuszálják a beeső sugarakat az eredeti fényforrás felé
3M™ 8910 varrható textilszövet: ezüst színű, 65% poliészter,
35% pamut • kiváló hajlékonyságú hordozóanyag • méret: 2,54
cm x 100 m, 5,08 cm x 200 m, 6 cm x 200 m, 91,4 cm x 50 m, 122
cm x 50 m, 127 cm x 50 m
3M™ 8725 vasalható fólia: ezüst színű, hőre aktiválódó ragasztó • tartós, mosható, kopás- és vegyszerálló • méret: 2,44 cm x
100 m, 5,08 cm x 200 m, 91,4 cm x 50 m, 122 cm x 50 m, 127 cm
x 50 m
3M™ 8850 öntapadó fólia: ezüst színű, nyomásérzékeny ragasztó kemény felületekre • nem mosható • méret: 5,08 cm x 200 m,
9,14 cm x 50 m, 12,7 cm x 50 m
3M™ prizmatikus fólia: magasfényű varrható, nyomtatható fehér
csík • méret: 5,08 cm x 200 m-es csík (7160), vagy 45,7 cm x 100
m-es varrható, hegeszthető, vágható fólia (6260)
EU szabvány: EN471; EN1150

BORSODI VÍZ GYÓGYÁSVÁNYVÍZ
• védőital: kellemes ízű, kiváló szomjoltó hatású, kiemelten magas
ásványianyag-tartalmú, az egyetlen, mennyiségi korlátozás nélkül
fogyasztható gyógyásványvizünk (OGYFI eng. sz.: 295/2006) a
Kazincbarcikai Kistérség vidékéről • bizonyítottan kedvező élettani
hatás emésztési zavarok, hurutos betegségek, savtúltengés és -bórtartalma révén- csontritkulás esetén • természetesen lúgos kémhatású (ph 7,75), segíti a szervezet méregtelenítését • ásványi anyagai
helyreállítják a folyadékvesztés miatt felborult sóháztartást, különösen ajánlott sportolók, fizikai munkát végzők részére • megfelel
a munkavédelmi jogszabályokban előírt védőital követelményeinek
• VB1: szénsavas, 1,5 l • VB2: szénsavmentes, 1,5 l • kiszerelés: 6 x
1,5 literes zsugorfóliás egységek
Összetétel:
Hidrogénkarbonát

Összes oldott ásványi anyagtartalom: 3380 mg/l
HCO3-

988 mg/l

Jodid

Kalcium

Ca2+

355 mg/l

Metabórsav

Nátrium

Na+

395 mg/l

Lítium

Magnézium

Mg2+

135 mg/l

Mangán

K+

79,8 mg/l

Bór

Kálium

EGYÉB ESZKÖZÖK

I-

80 mg/l

HBO2

23 mg/l

Li

1,0 mg/l

Mn

0,6 mg/l

B

0,08 mg/l
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