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Podlahová
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Podlahová ET Bariéra spolehlivě
zabrání šíření uniklých
nebezpečných látek především
na podlaze – např. ve skladech,
v halách, apod. Bariéry jsou
vyrobeny z extrémně mechanicky
a chemicky odolné pryže, která
dovoluje jejich opakované
přejíždění např. vysokozdvižným
a také paletovým vozíkem.
Spojovací a rohové díly umožňují
vytvořit zábranu v požadovaném
tvaru a délce.

q Jednoduchá a rychlá montáž
k jakémukoliv soudržnému
nepropustnému povrchu (beton)

q Neomezený rozsah a tvar
konstrukce za použití rohových
a spojovacích dílů

q Vysoká odolnost – možno
opakovaně přejíždět např.
vysokozdvižným vozíkem

q Dokonalá těsnost k povrchu
q „Nekonečná“ délka – 10m segmenty
pryžového profilu

q Snadná opravitelnost

Sestava rohového
spojení

Spojovací/
uzavírací
modul

Nerezové ocelové
profily dokonale
utěsní vymezený
prostor proti
podtékání

Jednoduchá podlahová
konstrukce zabrání šíření uniklých
nebezpečných látek

Napojení
bariéry ke
spojovacímu
modulu

Materiál je
odolný proti
přejetí vozové
techniky

Při správně
provedené instalaci
100% nepropustnost

Technické detaily
Bariéra o výšce 55 mm je vyrobena z extrémně mechanicky a chemicky odolné pryže. K podlaze je z každé strany přichycena pomocí nerezových kotvících plechů. Kotvení
bariéry se provádí speciálními kotvícími šrouby do betonu bez hmoždinky přes příslušné otvory v plechu. Rohové přechodky, spojky a zakončovací díly ke zdi jsou vyrobeny
z odolného plastu. Kotvení spojovacích dílů se provádí stejným způsobem jako u bariér – speciálními kotvícími šrouby bez hmoždinky. Bariéra může dosahovat libovolné
(neomezené) délky díky možnosti spojování jednotlivých segmentů spojovacími díly. Maximální délka jednoho pryžového segmentu je 10m. Před finálním ukotvením bariér
je nutné si polohu jednotlivých dílů přesně vyměřit, sestavit konstrukci do předem určeného tvaru, předvrtat otvory pro ukotvení šroubů vrtákem SD S-Plus 6 × 110 mm a pod
celou délku pryžového segmentu nanést speciální silikonový tmel, který eliminuje případný únik zachytávaných látek. Přesnou konfiguraci spojovacích dílů provedeme dle
individuálních požadavků. Podlahovou ET Bariéru doporučujeme polepit bezpečnostními reflexními samolepkami z důvodu zajištění bezpečného pohybu osob v místě, kde

Technické údaje

je bariéra nainstalována. Samolepky o délce 40 cm/ks mají speciální povrchovou úpravu zajišťující jejich větší odolnost proti oděru a k bariérám je dodáváme zdarma.

Název

Materiál

Výška (mm)

Délka (mm)

Podlahová ET Bariéra

chemicky odolná pryž

55

neomezená (max. 10000/1 segment)

Kotvící plechy

nerez AISI 304

–

500, 1000

Balení dále obsahuje:
• Spojovací díly – roh 90°, roh 120°,
spojovací díl 180°, koncový díl (ke zdi)
• Kotvící šrouby (krátké, dlouhé)
• Chemicky odolný silikonový tmel

