
Protiskluzová páska 

Použití 

Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrém či jinak 
kluzkém povrchu. Protiskluzová páska Vám pomůže ochránit Vaše zdraví i 
zdraví ostatních osob ve Vašem okolí. 

Obvyklé jsou 4 typy protiskluzové pásky:

1. STANDARD – pro běžné nasazení
2. EXTREME – do náročných podmínek
3. GLOWFIX – páska STANDARD 
4. AQUA-SAFE – bez hrubých zrn 

Technický popis 

Protiskluzová páska je samolepicí páska 
lepidlem a z protiskluzové strany krystaly o

Materiál nosiče měkčené PVC 0,1 mm
Lepidlo akrylátové
Materiál funkční vrstvy oxid hliníku / zdrsněné PVC
Barva dle specifikací výrobce
 
Lepivost na oceli 1,5 kg 
Přilnavost pásky velmi dobrá
Pevnost v tahu 6 kg / 25 mm
Prodloužení při přetržení +25 %
 
Teplotní odolnost -30 až 70 °C
Skladovací teplota 5 až 25 °C
Aplikační teplota od 10 °C
 
Odolnost proti vodě 10 měsíců
Odolnost proti chemikáliím 8 měsíců
Odolnost proti olejům vynikající
 
Životnost 12 – 24 měsíců

Rozměry 

délka délka (mm) 

18 m 25 50 + možnost tvarovaných výseků
ks/balení 1 1 

Bližší detaily Vám rádi poskytneme na telefonu.
Nebojte se nám zavolat. Co víme, povíme.

 

Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrém či jinak 
rotiskluzová páska Vám pomůže ochránit Vaše zdraví i 

 

Obvyklé jsou 4 typy protiskluzové pásky: 

pro běžné nasazení do vnitřních prostor 
odmínek a těžké nasazení dovnitř i ven 

STANDARD + navíc ve tmě svítící – vhodné pro únikové zóny
bez hrubých zrn - do míst, kde chodíte na boso 

Protiskluzová páska je samolepicí páska vyrobená z měkčeného PVC opatřeného z jedné strany akrylátovým 
protiskluzové strany krystaly oxidu hliníku nebo zdrsněným PVC vhodným pro bosou nohu.

měkčené PVC 0,1 mm 
akrylátové 
oxid hliníku / zdrsněné PVC 
dle specifikací výrobce 

 / 25 mm2 (dle PSTC-4) 
dobrá 

/ 25 mm2 (dle PSTC-31) 
% (dle PSTC-31) 

0 až 70 °C  
25 °C 

od 10 °C 

10 měsíců (dle PSTC-35) 
8 měsíců (dle PSTC-35) 
vynikající (dle PSTC-35) 

24 měsíců (dle PSTC 9) 

+ možnost tvarovaných výseků 

ám rádi poskytneme na telefonu. 
Nebojte se nám zavolat. Co víme, povíme. 

Smykové tření dle Pendulum (PVT)

 typ pásky 

 STANDARD 
 EXTREME 
 AQUA-SAFE

Testy smykového tření 
hodnotou PVT 
testovací laboratoří 
testu smykového tření Pendulum, 
mezinárodně uznávaného testu smyku na 
podlahových plochách. 
průměrem výsledků opakovaných testů.

Koeficient smykového tření

 typ pásky 

 STANDARD 
 EXTREME 
 AQUA-SAFE

Součinitel smykového tření (
teoretickou hodnotou odvozenou z
Protiskluzová páska V41 splňuje požadavky 
vyhlášky 137/1998 Sb., § 34 na 
protiskluzové vlastnosti a může být použita 
na zabezpečení schodišť a ramp proti 
uklouznutí a smeknutí.

 

 

V41 

únikové zóny 

jedné strany akrylátovým 
pro bosou nohu. 

Smykové tření dle Pendulum (PVT) 

 sucho vlhko 

 102 71 
 99 80 

SAFE  106 31 

Testy smykového tření s výpočtovou 
hodnotou PVT byly provedeny nezávislou 
testovací laboratoří na základě dynamického 
testu smykového tření Pendulum, 
mezinárodně uznávaného testu smyku na 
podlahových plochách. Uvedené údaje jsou 
průměrem výsledků opakovaných testů. 

Koeficient smykového tření (µ) 

 sucho vlhko 

 > 1 > 0,8 
 > 1 > 0,8 

SAFE > 1 > 0,3 

smykového tření (µ) je 
teoretickou hodnotou odvozenou z PVT. 
Protiskluzová páska V41 splňuje požadavky 
vyhlášky 137/1998 Sb., § 34 na 
protiskluzové vlastnosti a může být použita 

zpečení schodišť a ramp proti 
uklouznutí a smeknutí. 


