
Boplan ontwikkelt en vervaardigt hoogwaardige veiligheidsprodukten voor industriële

toepassingen. Onze hoofddoelstelling is het aanbieden van een produkten gamma dat:

• de veiligheid op de werkplek verhoogt

• de onderhoudskosten vermindert

• en een lange levensduur garandeert

Boplan Anti-Slip materialen hebben een uitermate hard en duurzaam oppervlak en

zijn specifiek ontworpen om een veilige werkomgeving te creeëren op industriële

en publiek toegankelijke plaatsen. De Anti-Slip produkten worden gebruiksklaar en

op maat vervaardigd:

• standaard platen (1 en 3,5 mm dikte)

• strips en tegels

• anti-slip bedekking voor traptreden

• anti-slip bedekking voor laddertreden 

Anti-Slip is samengesteld uit drie basis componenten:

• Glasvezelversterkte ondergrond 

• Polyester hars

• Carburandum

Door een coating te vervaardigen bestaande uit deze drie basis componenten ont-

staat een uniek produkt met zeer hoge slagvastheid dat bestendig is tegen extreme

wrijving, chemicaliën, oliederivaten en bovendien onder alle weersomstandigheden

gebruikt kan worden. 

Standaard kleuren zijn zwart en geel. Andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Anti-slip
More info at www.boplan.be
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» Voorwoord

» Kleuren

» Material
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Boplan biedt diverse uitvoeringen aan mbt korrelgrootte van het oppervlak zodat

de anti-slip graad aangepast kan worden voor iedere toepassing:

• Grof: voor industriële toepassingen

• Medium: voor normaal voetgangersverkeer

• Fijn: voor blootvoets verkeer (bv zwembaden)
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De Anti-Slip produkten van Boplan bieden een zeer uitstekende weersbestendigheid

en zijn resistent tegen de meeste chemicaliën. De chemische bestendigheid is ech-

ter zeer erg afhankelijk van diverse factoren zoals concentratie, temperatuur, zuiver-

heid, ... 

Gratis monsters tbv testen kunnen steeds ter beschikking gesteld worden.

• veilig

• slijtvast

• roestvrij

• eenvoudige reiniging

• licht

• snel te installeren

• goed zichtbaar

• lange levensduur

• ...

• trappen

• bordessen

• toegang tot machines

• walkways

• laadplaatsen

• loopbruggen

• werkplatformen

• perrons

• ...

» Anti-Slip graad » Chemische bestendigheid

» Voordelen

» Toepassingen
Blootstelling aan giftige producten

Blootstelling aan warmte / koude

Vallen van objecten

Knellen tussen objecten

Overige oorzaken

Uitglijden en vallen

Contact met objecten

VOORNAAMSTE OORZAKEN VAN ARBEIDSONGEVALLEN IN EUROPA

1,1%

1,1%

7,6%

8,7%

10,9%

31,7%

38,9%

GEBASSERD OP CIJFERS GEPUBLICEERD BIJ EUROSTAT
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» Afmetingen Standaard Plaat

Ref. L B H Dikte

4010-35 3000 mm 1220 mm 3,66 m2 3,5 mm

Opmerkingen: Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Kleuren: Standaard kleuren (zwart, grijs en geel).

» Afmetingen Low Profile Plaat

Ref. L B H Dikte

4010-10 3000 mm 1220 mm 3,66 m2 1,0 mm

Opmerkingen: Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Kleuren: Standaard kleuren (zwart, grijs en geel).

» Afmetingen Loopgang

Ref. L B H Dikte

4020-10 3000 mm 1220 mm 3,66 m2 1,0 mm

4020-35 3000 mm 1220 mm 3,66 m2 3,5 mm

Opmerkingen: Andere afmetingen beschikbaar op aanvraag.

Kleuren: Standaard kleuren (zwart en geel), boorden in veiligheidsgeel of

rood. Gelieve de gewenste kleurencombinatie bij opdracht op te geven.
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» Afmetingen Strips & Tegels

» Afmetingen Traptreden

Ref. L B H Dikte

4050-3015 3000 mm 150 mm 25 mm 3,5 mm

4050-3020 3000 mm 200 mm 25 mm 3,5 mm

4050-3025 3000 mm 250 mm 25 mm 3,5 mm

4050-3030 3000 mm 300 mm 25 mm 3,5 mm

4050-3035 3000 mm 350 mm 25 mm 3,5 mm

Opmerkingen: Andere afmetingen op aanvraag.

Minimum order hoeveelheid: 12 stuks/ref.

Kleuren: Standaard kleuren (zwart en geel).

» Afmetingen Laddertreden

Ref. L B H Dikte

4060-3060 3000 mm -60 mm 30 mm 3,5 mm

4060-3060 3000 mm -60 mm 30 mm 3,5 mm

4060-3060 3000 mm -60 mm 30 mm 3,5 mm

Opmerkingen: Andere afmetingen op aanvraag. 

Minimum order hoeveelheid: 12 stuks/ref.

Kleuren: Standaard kleuren (geel).

Ref. L B H Dikte

4030-60 600 mm 150 mm - 1,0 mm

Kleuren: Standaard kleuren (zwart en geel).


