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 SPECIFICATIE SET BARRIÈRESTRIPS 
 0416/BARRIÈRESTRIP/SET/1 

Inhoud 
4 x 2 m barrièrestrip 

4 x hoekverbinding 

3 x tube HD-afdichtmiddel 

Gewicht 2,2 kg 

Kleur Geel 
 
Omschrijving: Deze strips vormen een met schuim gevulde wigvormige barrière bestaande uit een 

schuimrubberen vulling en een robuuste afdekking van pvc. 
Het pletbestendige schuim zorgt dat de strip zijn vorm behoudt, ook als er overheen wordt 
gereden.  
De opvallende gele pvc afdekking is duidelijk zichtbaar en verbetert de stevigheid en 
integriteit van het product. 
Het profiel is 50 mm breed x 40 mm hoog en de strips zijn verkrijgbaar in verschillende 
lengtes.   
We leveren ook hoekstukken van 240 mm lang (weerskanten) x 50 mm breed x 40 mm hoog.   
Alle delen hebben aan weerskanten overlappende flappen, om ze makkelijk te verbinden.   
We leveren ook afdichtmiddel voor intensieve toepassingen. Elke tube is goed voor maximaal 
3 meter. 
NB: zonder afdichtmiddel wordt mogelijk geen volledige afdichting verkregen. 

 
Constructie: 900 g/m2 met pvc gecoat buitenmateriaal en een vulling van PE-schuim met gesloten 

celstructuur, hoogfrequent gelast. 
 
Gebruiksaanwijzing: 1) Controleren of het grondoppervlak waarop de barrièrestrip wordt geplaatst, schoon en vrij 

van barsten en gaten is, aangezien die afdichting van de barrière onmogelijk maken. 
2) Controleren of de barrièrestrip past in de ruimte die moet worden afgedicht.  Als de strips 
te lang zijn, deze op de gewenste lengte snijden. Waar nodig meerdere strips aan elkaar 
koppelen. 
3) Afdichtmiddel aanbrengen op de onderkant van de barrièrestrip en deze op zijn plaats 
leggen. Verschillende stukken kunnen aan elkaar worden bevestigd; let er hierbij dat de flap 
zich op de juiste plaats bevindt. (Een flap aan één uiteinde zal moeten worden afgesneden.) 
Overlappingen en voegen kunnen met afdichtmiddel aan elkaar worden geplakt. 
 

Voorzorgsmaatregelen Bij het verplaatsen van vaten, machines enz. in de buurt van barrièrestrips altijd opletten dat 
voor gebruik:  de strips niet beschadigd worden door scherpe hoeken en randen. 

De strips behoren bestand te zijn tegen verkeer van vorkheftrucks. 
De barrièrestrips regelmatig controleren op tekenen van beschadiging. 
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Het is mogelijk om de barrièrestrips opnieuw te gebruiken door alle afdichtmiddel te 
verwijderen en de strips op tekenen van beschadiging te controleren. Als er afdichtmiddel op 
de barrièrestrips achterblijft, heeft dit negatieve invloed op toekomstige afdichting. 

 
Compatibiliteit: De strips hebben een zeer brede chemische bestendigheid tegen uiteenlopende soorten olie, 

oplosmiddelen en chemicaliën met water (meer informatie op verzoek verkrijgbaar). 
 
Verwijdering: Kan worden afgevoerd naar stortplaatsen of verbrandingsovens, in overeenstemming met 

lokale en landelijke voorschriften en rekening houdend met de indeling van de vloeistof 
waarmee de barrièrestrip verontreinigd is. 

 
Veiligheidsinformatie: Indien verontreinigd, grondig wassen alvorens de barrièrestrips op te slaan of weer te 

installeren. 
 Indien nodig, is er verder technisch advies beschikbaar. 
 
Opmerking: Alle vermelde gewichten, afmetingen en andere cijfers zijn bij benadering. 


