
 

ORALITE®5091INDAS     TAŚMA  OSTRZEGAWCZA NA PODŁOGĘ 
Hazard Warning Tapes            
 
OPIS 

Taśma ORALITE 5091INDAS jest nieodblaskową taśmą ostrzegawczą do wyznaczania kierunku poruszania się pieszych 
lub stref bezpiecznych. Doskonale sprawdza się w przypadku oznaczania pasów ruchu i bezpieczeństwa, ponieważ łączy 
w sobie przyciągające wzrok kolory ostrzegawcze z właściwościami antypoślizgowymi. Taśma 5091INDAS została 
opracowana do użytku wewnętrznego, jednak w zależności od powierzchni, krótkoterminowe zastosowanie na zewnątrz 
jest również możliwe. Taśma wykonana jest z mocno napigmentowanego, miękkiego, ale wytrzymałego PVC 
o antypoślizgowej powierzchni. ORALITE® 5091INDAS spełnia wymogi klasyfikacji R10 zgodnie z normą DIN 51130 i jest 
zgodna z normą DIN 18032-2. 

 
KOLOR 

Oralite 5091INDS jest dostępna w rolkach zadrukowanych w biało-czerwone lub żółto-czarne pasy, lewe lub prawe skosy. 
 
     
 

 
 
 
KLEJ 

Poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, aktywowany dociskiem, zabezpieczony powlekanym silikonem papierem 
podkładowym, 137 g/m2. Klej jest przeznaczony do stosowania na podłogach i daje się bezproblemowo usunąć 
z większości powierzchni. W niektórych przypadkach zaleca się podgrzanie taśmy w celu jej usunięcia. 
 

APLIKACJA/STOSOWANIE 
 Powierzchnia, na którą naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń, które 
mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się taśmy. Kompatybilność taśmy z wybranymi powierzchniami powinna 
być przetestowana przed użyciem. W przypadku innych zastosowań użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ocenę 
przydatności produktu oraz wszelkie ryzyko związane z tym użyciem. Przed zastosowaniem należy sprawdzić instrukcję 
stosowania ORAFOL nr. 7.1w celu uzyskania dodatkowych informacji. 
Wszystkie produkty ORALITE® są wytwarzane zgodnie z ISO 9001: 2008 i identyfikowalność partii produkcyjnej jest 
możliwa na podstawie numeru rolki. 

 
DANE TECHNICZNE 

Grubość* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej) 0,21mm  

Stabilność wymiarów  (FINAT-TM 14) naklejona na stal nie kurczy się w kierunku poprzecznym, 

w kierunku wzdłużnym max. 0,4mm 

Odporność na temperaturę naklejona na aluminium, -40ºC do +80ºC-bez zmian 

Odporność na substancje chemiczne naklejona na aluminium po 8 godz. w roztworze (0,5% 

domowych środków chemicznych) w temp. pokojowej  i 

65°C – bez zmian 

Siła sklejania* (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej) 18N/25mm 

Odporność na rozciągnięcie (DIN EN ISO 527) min. 100% - wzdłużne i poprzeczne 

Odporność na rozdarcie (DIN EN ISO 527) min. 15 MPa - wzdłużne i poprzeczne 

Zalecana temperatura naklejania >+10 ºC 

Okres składowania** 2 lata 

* -wartość uśredniona  **-w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20ºC i w wilgotności względnej powietrza 50%. 

 
Uwaga: 
 
Przy stosowaniu folii ORALITE® 5091INDAS należy przestrzegać specyfikacji dla znaków drogowych dla danego kraju. Producent  
zaleca uzyskać aktualne wymagania od władz lokalnych i zapewnić zgodność produktu z takimi wymaganiami. Wszystkie 
produkty ORALITE® podlegają starannej kontroli jakości w całym procesie produkcyjnym, są objęte gwarancją jakości handlowej 
i są wolne od wad produkcyjnych. Opublikowane informacje dotyczące produktów  ORALITE® są oparte na podstawie badań, które 
firma uważa za wiarygodne, chociaż takie informacje nie stanowią gwarancji producenta. Z powodu istnienia różnych możliwości 
zastosowania produktów ORALITE®  oraz ciągłego rozwoju możliwych nowych zastosowań, nabywca jest 
zobowiązany przetestować i starannie rozważyć przydatność i wydajność produktu do każdego zastosowania, oraz nabywca 
przejmuje na siebie ryzyko takiego użycia folii. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
ORALITE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy ORAFOL Europe GmbH. 
 

 


