
ORALITE® Uyarı Bantları çeşitli işaretleme gereksinimleri için eksiksiz ürün
yelpazesi ile size ideal çözümü sunar.

ORALITE® 5091INDAS Uyarı Bandı ile sosyal mesafe gerekliliği gibi önlemleri
hatırlatan etkili ve dayanıklı zemin işaretleri kolayca uygulanır. Dikkat çeken, hazır
baskılı uyarı bantları sayesinde gerekli önlemler hızla alınır.

Ürün Özellikleri:
· İki reflektif sınıf: HIP ve Commercial Grade
· İki reflektif olmayan sınıf: Standart ve zemin işaretleme bandı (YENİ)
· DIN 4844 ve DIN EN 13501-1 (yalnızca ORALITE® 5091INDAS) uyumlu
· Renk seçenekleri: Sarı/Siyah ve Kırmızı/Beyaz
· Rulo ebatları*: 50mm x 25m, 100mm x 25m ve 600mm x 50m

*) Farklı tutkal veya rulo ebat taleplerinizi ORAFOL Turkey ekibine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için info@orafol.com.tr adresinden veya
+90 212 671 26 83 telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Reflektif Çözümler

ORALITE® 
Uyarı Bantları



Ürün detayları

Reflektif Uyarı Bantları

ORALITE® 5831IND 
High Intensity Grade 
Yüksek reflektivite değerleri gerektiren
alanlardaki tehlike uyarı işaretlemeleri için
idealdir.

ORALITE® 5431IND 
Commercial Grade  
Daha düşük reflektivite değerlerinin yeteceği
işaretleme alanları için doğru çözümdür.

Ürün özellikleri:
· Esnek reflektif folyo
· Modifiye akrilik folyo yüzeyi
· Hava koşullarına dayanıklı
· DIN 4844 uyumlu
· RA2 sınıf, tasarım B
· Sarı / Siyah ve Kırmızı / Beyaz renk seçenekleri
·  Rulo ebatları: 50mm x 25m ve 100mm x 25m

Ürün özellikleri:
· Oldukça esnek reflektif folyo
· Cast PVC kopolimer folyo yüzeyi
· Hava koşullarına dayanıklı
· DIN 4844 uyumlu
· RA1 sınıf, tasarım A 
· Sarı / Siyah ve Kırmızı / Beyaz renk seçenekleri
· Rulo ebatları: 50mm x 25m ve 100mm x 25m

Uyarı Bantları Renk Seçenekleri

Sarı / Siyah:
Sarı / Siyah işaretleme bantları, üretimde
kullanılan sabit makinelerinin keskin
kenarları, merdivenler, kapılar gibi sabit
nesnelerin işaretlenmesinde kullanılır.

Kırmızı / Beyaz:
Kırmızı / Beyaz işaretleme bantları, forkliftler
ve çöp konteynerleri gibi hareketli nesnele-
rin işaretlenmesinde kullanılır.

Reflektif Olmayan Uyarı Bantları

ORALITE® 5071IND ORALITE® 5091INDAS
Ürün özellikleri:
· Sarı / Siyah ve Kırmızı / Beyaz renk seçenekleri
· DIN 4844 uyumlu
· Rulo ebatları: 50mm x 25m ve 100mm x 25m

Ürün özellikleri:
· Kısa vadeli zemin işaretlemeleri için reflektif olmayan 
kaydırmaz bant
· Kalıcı tutkal, ısı yardımı ile sökülebilir
· For indoor application
· İç mekân uygulamaları için ideal olmakla beraber, tüm 
uygulama talimatlarına uyulması şartıyla dış mekânda da iyi 
performans gösterebilir. (Test ve onay önerilir.) 
· DIN EN 13501-1 uyumlu
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YENİ !
ORALITE® ÜRÜNÜ


