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Кожного року тисячі людей травмуються в результаті послизання та спотикання 
на робочому місці, в результаті це дорого коштує для їхнього особистого 
здоров’я, а також для репутації та результатів діяльності їхнього роботодавця.
Більшу частину цих ризиків можна попередити із застосуванням протиковзної 
стрічки 3M™ Safety-Walk™ — високоефективної протиковзної стрічки для 
підлоги, що допомагає забезпечити безпеку та продуктивність праці ваших 
працівників при одночасному скороченні витрат на виплату компенсацій та 
страхування ваших працівників.

Безпека підлоги
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Безпека підлоги 3M™

Чи відповідає ваша підлога 
відповідним прийнятим 
Стандартам?

Сфера застосування
• Вона використовується для 

всіх слизьких поверхонь 
з інтенсивним пішохідним 
рухом та неінтенсивним 
автомобільним рухом; 
наприклад, сходові клітини, 
виробничі та складські 
приміщення, рампи, 
сходинки драбин та машин

Поверхні
• Вона є особливо 

ефективною на бетоні 
(пофарбованому або 
заґрунтованому), еластичній 
плитці, металевих та 
пористих поверхнях, якщо 
вони заґрунтовані

Стислий огляд  
General Purpose Серії 600
• Неслизька поверхня з мінеральним 
покриттям з великим коефіцієнтом тертя
• Високоефективний самоклейкий 
клеючий матеріал для легкого 
приклеювання
• Для зон з неінтенсивним та інтенсивним 
пішохідним рухом
• Низькопрофільний дизайн допомагає 
знизити ризик спотикання
• Надзвичайно зносостійка поверхня, що 
витримує важкі умови руху обладнання

Кольори
• Чорний (610)
• Зелений (640)
• Прозорий (620)
• Коричневий (660)
• Жовтий (630)

Конструкція продукту
Мінеральні частки для забезпечення 
постійного опору ковзанню в усіх сферах 
застосування

Спеціальна клеюча речовина

Пластикова плівка

3M™ Safety-Walk™
General Purpose — Серія 600
Для зон з неінтенсивним та інтенсивним пішохідним рухом
Safety-Walk General Purpose являє собою абразивний матеріал з 
мінеральним покриттям, приклеєний зносостійкою смолою до пластикової 
плівки з основою із самоклейкого клеючого матеріалу. Вона забезпечує 
створення ефективної неслизької поверхні в багатьох сферах  
застосування для пішохідного руху.

Властивості та переваги:
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Безпека підлоги 3M™

В екстремальних умовах
Safety-Walk Coarse містить дуже великі мінеральні частки, зв’язані 
жорстким зносостійким полімером зі стабільною за розміром пластиковою 
плівкою. Ця зносостійка конструкція забезпечує додатковий опір ковзанню 
в екстремальних умовах, а її відкрита абразивна структура протидіє 
закупорюванню та засміченню в разі присутності оливи та бруду.

3M™ Safety-Walk™  
Coarse — Серія 700

Сфера застосування
• Вона використовується на 

сільськогосподарському 
та лісогосподарському 
обладнанні, палубах суден 
та підлогах літаків, поїздів, у 
зонах, змочених нафтою або 
оливою, машинних відділеннях, 
будівельних автомобілях,  
на платформах та рампах

Поверхні
• Вона є особливо ефективною 

на бетоні (пофарбованому або 
заґрунтованому), еластичній 
плитці, металевих та пористих 
поверхнях, якщо вони 
заґрунтовані

Стислий огляд Coarse Серії 700:
• Дуже великі абразивні мінеральні 

частки забезпечують створення 
стабільної неслизької поверхні навіть  
у присутності води або оливи

• Відкрита абразивна структура протидіє 
закупорюванню та засміченню і 
скорочує час на очищення

• Для екстремальних зон  
з інтенсивним рухом

• Високоефективна клеюча  
речовина створює відмінний  
зв’язок з більшістю поверхонь

Кольори
• Чорний (710)

Конструкція продукту
Надміцні мінеральні частки для 
запобігання закупорюванню та 
засміченню в брудних та масляних 
середовищах

Спеціальна клеюча речовина

Пластикова плівка

Алюмінієва основа
приймає форму кутів

та шорстких поверхонь
Пластикова

плівка

Сфера застосування
• Вона особливо підходить 

для нерівних та фасонних 
поверхонь (наприклад, 
рифлена сталь). Вона 
використовується на 
сходинках та сходових 
клітинах, підніжках драбин  
та в евакуаційних виходах

Поверхні
• Вона спеціально призначена 

для текстурних поверхонь 
та текстурних пористих 
поверхонь (якщо вони 
заґрунтовані)

Стислий огляд Comfortable Серії 500:
• Неслизька поверхня з  

мінеральним покриттям  
з великим коефіцієнтом тертя

• Алюмінієва основа приймає форму 
кутів, кривих та шорстких поверхонь

• Агресивна високоефективна клеюча 
речовина створює відмінний зв’язок  
для надійного та міцного кріплення

• Для шорстких або фасонних поверхонь 
у зонах з неінтенсивним та інтенсивним 
пішохідним рухом

• Захисний жовтий колір для 
забезпечення підвищеної видимості  
та легкої ідентифікації зон небезпеки 

Кольори
• Чорний (510)
• Жовтий (530)

Конструкція продукту
Мінеральні частки для постійного опору
ковзанню в усіх сферах застосування

3M™ Safety-Walk™  
Comfortable — Серія 500
На шорстких та фасонних поверхнях
Safety-Walk Conformable являє собою неслизький матеріал з великим 
коефіцієнтом тертя, що має спеціальну алюмінієву плівку з основою із 
самоклейкого клеючого матеріалу, що приймає форму шорстких поверхонь 
та приклеюється до них.

Властивості та переваги:

Властивості та переваги:
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Безпека підлоги 3M™

Сфера застосування
• Вона є ідеальною для зон руху 

без взуття та вологих зон, 
душових кімнат, ванних кімнат, 
роздягалень, а також  
навколо саун

Поверхні
• Вона є особливо ефективною 

на бетоні або інших пористих 
поверхнях (заґрунтованих, 
пофарбованих або 
герметизованих), керамічній 
плитці, фібергласових та 
гладких металевих поверхнях

Стислий огляд Fine Resilient Серії 200:
• Немінеральна, тонкотекстурна, 

неслизька вінілова поверхня
• Її високоефективний, водостійкий 

акрилатний клеючий матеріал є 
ідеальним для вологих умов

• Для вологих зон з рухом без взуття

Кольори
• Білий (280)
• Прозорий (220)

Конструкція продукту
Тонкотекстурна поверхня  
для руху без взуття

3M™ Safety-Walk™  
Fine Resilient — Серія 200

Спеціальна клеюча речовина

Пластикова плівка

Поверхня зі смоли

Спеціальний акриловий клеючий 
матеріал для вологих зон

У зонах руху без взуття або неінтенсивного пішохідного руху
Safety-Walk Medium Resilient являє собою м’яку, текстурну, немінеральну 
поверхню середньої еластичності, з’єднану з пластиковою плівкою 
з основою із самоклейкого клеючого матеріалу. Вона забезпечує 
комфортабельне, гігієнічне та неслизьке покриття.

3M™ Safety-Walk™  
Medium Resilient — Серія 300

Сфера застосування
• Вона є ідеальною для зон руху 

без взуття або неінтенсивного 
пішохідного руху, а також 
вологих зон, таких яких човни 
та обладнання для водних видів 
спорту, роздягальні, навколо 
бочок та басейнів

Поверхні
• Вона є особливо ефективною 

на бетоні (пофарбованому або 
заґрунтованому), еластичній 
плитці, гладких металевих, 
фібергласових та пористих 
поверхнях, якщо вони 
заґрунтовані

Стислий огляд  
Medium Resilient Серії 300:

• Немінеральна неслизька вінілова 
поверхня з середньою текстурою

• Текстурна еластична поверхня з 
великим коефіцієнтом тертя та 
зносостійким клеючим матеріалом 
забезпечує тривалий строк служби та 
ефективність

• Для зон руху без взуття або 
пішохідного руху

Кольори
• Чорний (310)
• Сірий (370)

Конструкція продукту

У вологих зонах руху без взуття
Тонкотекстурна, неслизька вінілова поверхня з основою із самоклейкого 
клеючого матеріалу. Вона забезпечує безпеку та комфорт у зонах з 
неінтенсивним пішохідним рухом та рухом без взуття.

Властивості та переваги:

Властивості та переваги:
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Для нотаток


