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TECHNISCHE FICHE 

 
ZELFKLEVENDE ANTISLIPSTROKEN SetonWalkTM 

Ref. ASTMAX 
 
Safety-GripWalkTM 
Ruw antislip materiaal H/G X 
H3402HG 
 
PRODUCTGEGEVENS 
 

Testmethode Waarde / Resultaat 
Aangebrachte dikte 
MIL D-17951 

1.74 mm 

Ontvlambaarheid – testen uitgevoerd door het 
testlaboratorium van de Civil Aviation Authority; 
Laboratory Testing Services Limited in Otley, 
Verenigd Koninkrijk, conform de normen 
BS5438:1976 Test 2 en BS5867:1980 Part 2. 
(Wat betreft ons brandwerend antislipmateriaal, specifiek 
goedgekeurd voor de luchtvaart, raadpleeg de materie 
H3424). 

4 certificaten van goedkeuring 
Testcertificaat 20151/1 

Weerstand tegen uv-stralen Goed 
Aangebracht gewicht 1255 g/m2 
Duitse test rond slipvastheid DIN 51130 
(ZHI/571): 
Voor het meest betrouwbare resultaat werden de 
testen uitgevoerd door Saurefliesner-Vereinigung 
E.V., een onderzoeksinstituut en adviesbureau 
voor de afwerking van muren en vloeren. 
 

R13 
 
 
 
 

Wrijvingscoëfficiënt (slipvastheid), ASTM C 1028-
96 (statische methode). 
De testen werden uitgevoerd door Sotter Friction 
Testing Laboratory. 
Een verhoogde waarde wijst op een betere 
slipvastheid. 

 
Droog 
 
Vochtig 

 
1.33 
 
1.21 

Wrijvingscoëfficiënt (slipvastheid), 
slingermethode (dynamische methode). 
De testen werden uitgevoerd door Sotter Friction 
Testing Laboratory. 
Een verhoogde waarde wijst op een betere 
slipvastheid. 
De richtlijnen van de UK Slip Resistance Group 
plaatsen dit product in de beste groep qua 
veiligheid. 

 
Droog 
 
Vochtig 

 
102 
 
80 

Minimale aanbrengtemperatuur 4°C 
Minimale gebruikstemperatuur -30°C 
Maximale gebruikstemperatuur 
Alle temperatuurtesten werden uitgevoerd in het 
laboratorium van Adhesive Technical Services 
Ltd, Purfleet, Verenigd Koninkrijk. 

70°C 

Kleefkracht 
Het resultaat van een test die werd uitgevoerd op 
14/7/2006 conform de AFERA-specificatie door 
Adhesive Technical Services Ltd, Purfleet, 
Verenigd Koninkrijk. 
Een verhoogde waarde wijst op een betere 
kleefkracht. 

33.0 
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TECHNISCHE FICHE 

Maximale afmetingen van de Master-Roll 1168 mm x 100 m 
Treksterkte tot breekpunt 
PSTC-31 

25% 

Waterbestendigheid (in maanden) 
PSTC-35 

10 

Weerstand tegen chemische producten 
PSTC-35 

Uitstekend 

Weerstand tegen motorolie 
PSTC-35 

Uitstekend 

 
 
Volg de instructies hieronder voor een beter resultaat en een optimale werking in alle 
omgevingen. 
 

1) Opslag van het materiaal 
Het materiaal dient te worden bewaard in hun originele, beschermende verpakking in een 
droge en verwarmde ruimte. 

 
2) Voorbereiding van het oppervlak 

Een schoon en droog oppervlak is noodzakelijk. Te gebruiken: een schoonmaakproduct op 
basis van isopropanol om alle verontreinigingen van het oppervlak (verfschilfers, …)  te 
verwijderen. NIET TE GEBRUIKEN: gewone alcohol ontaard door methylatie, benzine, 
aanstekervloeistof, … aangezien deze producten een fijn, vet residu achterlaten. 
Zorg voor een temperatuur van het voorbereide oppervlak van meer dan 10°C. 
 

3) Waterdichtheid van poreuze oppervlakken 
Dicht poreuze oppervlakken voor het aanbrengen van het product om elke aanval van water 
op het kleefmiddel te voorkomen. Primers op basis van tolueen zijn ideaal: wij raden u 
hiervoor het gebruik van ons eigen product aan. Breng met een borstel een dunne laag aan 
op het gereinigde oppervlak en laat vervolgens drogen. 
 

4) Aanbrenging van de tape 
Trek een hoek van de niet-klevende voering lost en druk vervolgens een deel van de 
kleefstrook stevig op het voorbereide oppervlak. Ga zo stilaan verder met het ‘schillen’ van de 
voering en het kleven van tape. Probeer ervoor te zorgen dat de tape niet gespannen staat. 

5) Afwerking 
Druk de antislipstrook na aanbrenging stevig aan door een gelijkmatige druk uit te oefenen 
(het gebruik van een verfrol is hiervoor ideaal). Voor het afdichten van de randen raden wij 
aan gebruik te maken van een voegproduct voor een betere duurzaamheid. Gebruik niet meer 
dan een fijne draad van het product langs de randen van de antislipstrook. 
Indien het nieuwe, slipvaste oppervlak op correcte wijze wordt geplaatst, is het mogelijk er 
meteen op te stappen, hoewel het beste resultaat wordt behaald na 48 uur.  
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