
Superieure 
slipvastheid,  
bij elke stap

3MTM Safety-WalkTM Anti-Slip Tapes 
Toepassingsgids
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De tapes werden ontwikkeld 
door 3M wetenschappers om 
tractie te verlenen op gladde 
oppervlakken waar slip- of 
struikelgevaar bestaat.



Elk jaar raken duizenden mensen gewond 
door uitglijden en struikelen op de werkplek. 
Dit brengt grote kosten met zich mee voor de 
persoonlijke gezondheid en voor de reputatie 
van de werkgever.  

Het merendeel van deze risico’s kan volledig 
voorkomen worden met 3M™ Safety Walk™ Tape 
– een hoogwaardige antislip vloertape die speciaal 
werd ontwikkeld om uw werknemers te beschermen 
en productief te houden, maar tegelijkertijd ook uw 
compensatie- en verzekeringskosten te verlagen.

De eenvoudige stap naar 
een veiligere werkplek

• Buitengewone slipvastheid  
 in droge, natte en olie-achtige  
 omstandigheden
• Zelfklevende achterzijde voor  
 snel en eenvoudig  
 aanbrengen
• Kleeft op schone, droge  
 oppervlakken zonder  
 kreuken, omkrullen, scheuren,  
 krimpen of loskomen
• Bewezen prestatie voor een  
 langere levensduur
•	 Dankzij	een	laag	profiel	wordt	 
 struikelgevaar voorkomen  
 en kan men eenvoudig met  
 de wielen over de tape rijden
• Verkrijgbaar in uiteenlopende  
 maten, kleuren en texturen
• Aangepaste vormen en  
 afmetingen op aanvraag
• Voldoet volledig aan de EC  
 richtlijn 89/654

Wat maakt 3M Safety-Walk  
Anti-Slip Tape de juiste  
tape voor u?

3M™ Safety-Walk™ Tapes



Voldoen uw vloeren  
aan de normen?
Volgens het Europees agentschap voor de veiligheid en de gezondheid  
op het werk zijn slippen, struikelen en vallen de meest voorkomende 
ongevallen op de werkplek.

EC Richtlijn 89/654  
(Gezondheid en Veiligheid op de 
werkplek)
 

Bijlage 1:
9.1 De vloeren van werkplekken mogen geen 
gevaarlijke uitsteeksels, gaten of hellingen hebben, 
ze dienen stevig vast te zitten, ze moeten stabiel  
zijn en ze mogen niet glad zijn.

21.3 Wanneer werknemers op werkstations 
buitenshuis werken, dienen deze werkstations zo 
goed mogelijk georganiseerd te zijn zodat  
de werknemers niet vallen of struikelen. 

Trappen, ladders, oprijplaten, wandelpaden, 
machines, keukens, douches en 
kleedkamers zijn allemaal potentiële 
risicogebieden. In het bijzonder gladde 
oppervlakken veroorzaakt door natte, 
vettige of olie-achtige vloeren leveren veel 
ongevallen op. 

Voldoet aan de EC richtlijn 89/654 inzake 
vloerveiligheid (zie kader), helpt u om 
risico’s te beperken, beperkt kostbare 
stilstandtijd	en	reduceert	uw	financiële	
aansprakelijkheid. Het belangrijkste; Safety 
Walk kan ook levens redden.



Voldoen uw vloeren  
aan de normen?

Milieuvoordelen van VERBETERDE 3M 
Safety-Walk Anti-Slip Tapes:

• Praktisch geëlimineerd oplosmiddel gebruikt  
 in Safety-Walk™ 610, 710, 770 formules –  
 dit elimineert het gebruik van meer dan 27 ton  
 oplosmiddel (op basis van cijfers voor 2014)
•	 Safety-Walk™	610,	710,	770	gecertificeerd	 
 ftalaatvrij
• Transport in de toeleveringsketen van Safety- 
 Walk™ 610, 710, 770 met meer dan 18.000 km  
 verlaagd – elimineert 24 ton CO2 equivalenten  
 (op basis van cijfers voor 2014)

Waarom kiezen voor 3M Safety-Walk 
Anti-Slip Tapes

• Hoogstaande schurende deeltjes garanderen  
 een buitengewone slipvastheid
• Robuuste, duurzame hars zorgt voor een  
 langdurige prestatie
• De achterzijde van plastic en aluminiumfolie  
	 zorgt	voor	flexibiliteit	en	lage	krimp	en	 
 zwelling
• Het hoogwaardige drukgevoelige kleefmiddel  
 garandeert een eenvoudige toepassing en 
 buitengewone kleefkracht op de meeste  
 oppervlakken

3M™ Safety Walk™ Anti-Slip  
Tapes –  voor elk vloeroppervlak 

3M™ Safety Walk™ Anti-Slip Tapes 
bieden een essentieel gripvermogen op 
gladde oppervlakken waar men mogelijk 
kan struikelen en slippen of waar de 
veiligheid mogelijk in gevaar komt. Het is 
verkrijgbaar	in	uiteenlopende	specificaties	
om de risico’s te verlagen die gepaard gaan 
met verschillende werkplekomgevingen 
- van productie-, gezondheidszorg- en 
cateringfaciliteiten tot commerciële, 
transport- en ontspanningstoepassingen. 

Speciaal ontwikkeld voor langdurige 
antislipbescherming

3M™ Safety Walk™ Anti-Slip Tapes en 
treden werden speciaal ontwikkeld door 
3M	wetenschappers	om	een	effectieve,	
consistente en herhaalbare hoge prestatie  
te leveren over een lange levensduur.
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Beschrijving
Safety-Walk voor  
algemeen gebruik is een 
schurend materiaal met  
een minerale coating dat 
met een duurzame hars  
op een drukgevoelige  
plastic	folie	met	kleeflaag	
verlijmd zit. Het biedt een 
effectieve	slipvastheid	in	 
de meeste toepassingen  
met schoenverkeer. 

3M™ Safety-Walk™ Voor algemeen 
gebruik – 600 Series
Voor gebieden met licht tot zwaar schoenverkeer

Toepassing 
Het wordt gebruikt  
voor alle gladde 
oppervlakken met intensief 
voetgangersverkeer en  
licht voertuigverkeer; 
bijvoorbeeld trappen, 
productie- en  
opslagruimtes, 
oprijplaten, ladders en 
machinevoetplaten. 

Oppervlakken
Het	is	bijzonder	effectief	op	
beton (geverfd of voorzien 
van een grondverf), robuuste 
tegels, metaal en poreuze 
oppervlakken die voorzien 
zijn van een grondverf.

• Uitermate wrijvingsbestendig en slipvast  
 oppervlak met minerale coating
• Het hoogwaardige drukgevoelige kleefmiddel  
 garandeert een eenvoudige toepassing
• Voor gebieden met licht tot zwaar  
 voetgangersverkeer
• Struikelgevaar wordt voorkomen dankzij een  
	 ontwerp	met	laag	profiel
• Uitermate duurzaam oppervlak dat bestand is  
 tegen verkeer van materialen

Voor algemeen gebruik 600 Series 
in een notendop

Kleuren
Zwart (610)
Helder (620)
Geel (630)
Groen (640)
Bruin (660)

Productconstructie
Minerale deeltjes voor permanente 
slipvastheid in alle toepassingen

Speciaal kleefmiddel

Plastic folie



Beschrijving
Safety-Walk Grove korrel 
bevat extra grote minerale 
deeltjes verlijmd met een 
hard duurzaam polymeer 
zodat een plastic folie met 
lage krimp en zwelling 
ontstaat. Deze duurzame 
constructie biedt een 
bijkomende slipvastheid in 
extreme omstandigheden  
en dankzij het open 
schurende patroon wordt 
verstopping met olie of 
modder vermeden.

3M™ Safety-Walk™ Grove  
korrel – 700 Series
In extreme omstandigheden

Toepassing 
Het wordt gebruikt op 
uitrusting voor land- en 
bosbouw, scheeps- en 
vliegtuigdekken, treinen, 
olie-achtige gebieden, 
machinewerkplaatsen, 
constructievoertuigen, 
platformen en oprijplaten.

Oppervlakken
Het	is	bijzonder	effectief	
op beton (geverfd 
of voorzien van een 
grondverf), robuuste 
tegels, metaal en poreuze 
oppervlakken die voorzien 
zijn van een grondverf.

Kleuren
Zwart (710)

• Extra grote schurende minerale deeltjes  
 bieden een stabiel slipvast oppervlak, zelfs in  
 de aanwezigheid van water of olie
• Het open schurende patroon voorkomt   
 verstopping en reduceert de schoonmaaktijd
• Voor gebieden met extreem zwaar verkeer
• Het hoogstaande kleefmiddel zorgt voor  
 een uitstekende verlijming met de meeste  
 oppervlakken

Grove korrel 700 Series in een 
notendop

Productconstructie
Extra stevige minerale deeltjes voorkomen 
verstopping in vuile en olie-achtige 
toepassingen

Speciaal kleefmiddel

Plastic folie



Beschrijving
Safety-Walk Vervormbaar 
is een uitermate 
wrijvingsbestendig en 
slipvast materiaal met een 
speciale drukgevoelige 
aluminiumfolie	met	kleeflaag	
aan de achterzijde die 
zich aanpast en vasthecht 
aan onregelmatige 
oppervlakken.

3M™ Safety-Walk™  
Vervormbaar – 500 Series
Op	onregelmatige	of	geprofileerde	oppervlakken

Toepassing 
Het is zeer goed 
geschikt	voor	oneffen	
en	geprofileerde	
oppervlakken (bijvoorbeeld 
diamantplaat). Het wordt 
gebruikt op trappen 
en in trappenhuizen, 
op laddersporten en 
brandtrappen.

Oppervlakken
Het is speciaal ontwikkeld 
voor gestructureerde 
oppervlakken en 
gestructureerde poreuze 
oppervlakken (indien 
voorzien van een 
grondlaag).

• Uitermate wrijvingsbestendig en slipvast  
 oppervlak met minerale coating
• Aluminium achterzijde past zich aan aan  
 hoeken, bochten en onregelmatige  
 oppervlakken
• Agressief, kwalitatief hoogstaand kleefmiddel  
 vormt een uitstekende verlijming voor een  
 stevige grip
•	 Voor	onregelmatige	of	geprofileerde	 
 oppervlakken in gebieden met licht tot zwaar  
 schoenverkeer
• Gele veiligheidskleur voor goede zichtbaarheid  
 en duidelijk gemarkeerde gevaarlijke gebieden

Vervormbaar 500 Series in een 
notendop

Kleuren
Zwart (510)
Geel (530)

Productconstructie
Minerale deeltjes voor permanente 
slipvastheid in alle toepassingen

Aluminium  
achterzijde past zich  
aan aan hoeken en  

onregelmatige oppervlakken

Plastic 
folie



Beschrijving
Safety-Walk Medium 
korrelgrootte is een zacht 
gestructureerd matig 
robuust niet-mineraal 
oppervlak dat verkleefd 
zit op een drukgevoelige 
plasticfolie	met	kleeflaag.	
Het biedt een comfortabele, 
hygiënische en slipvaste 
deklaag.

3M™ Safety-Walk™ Medium 
korrelgrootte – 300 Series
In gebieden met blote voeten- of schoenverkeer

Toepassing 
Het is ideaal voor gebieden 
met blote voeten- of licht 
schoenverkeer. Ook voor 
natte gebieden zoals boten 
en watersportuitrusting, 
kleedkamers, in de buurt van 
badkuipen en zwembaden.

Oppervlakken
Het	is	bijzonder	effectief	
op beton (geverfd 
of voorzien van een 
grondverf), robuuste 
tegels, glad metaal, 
glasvezel en poreuze 
oppervlakken die voorzien 
zijn van een grondverf.

Kleuren
Zwart (310)
Grijs (370)

• Niet-mineraal, matig gestructureerd,  
 slipvast vinyl oppervlak
• Gestructureerd, uitermate wrijvingsbestendig  
 oppervlak en duurzaam kleefmiddel zorgen  
 voor een langdurige prestatie
• Voor gebieden met blote voeten- of  
 schoenverkeer

Medium korrelgrootte 300 Series in 
een notendop

Productconstructie

Speciaal kleefmiddel

Plastic folie

Harsoppervlak



Beschrijving
Een	fijn	gestructureerd,	
slipvast vinyl oppervlak  
met een drukgevoelige 
kleeflaag.	Het	biedt	meer	
veiligheid en comfort  
in gebieden met blote  
voeten- of schoenverkeer.

3M™ Safety-Walk™ Fijne  
korrelgrootte – 200 Series
In natte gebieden met blote voetenverkeer

Toepassing 
Het is ideaal voor natte 
gebieden met blote 
voetenverkeer, zoals 
douches, badruimten, 
kleedkamers en in de  
buurt van sauna’s.

Oppervlakken
Het	is	bijzonder	effectief	 
op beton of andere  
poreuze oppervlakken 
(indien het voorzien is  
van een grondverf, verf  
of afdichtmiddel), 
keramische tegels, 
glasvezel en glad metaal 

•	 Niet-mineraal,	fijn	gestructureerd,	slipvast	 
 vinyl oppervlak
• Het kwalitatief hoogstaande, waterbestendige  
 acrylaat kleefmiddel is ideaal voor natte  
 omgevingen
• Voor natte gebieden met blote voetenverkeer

Fijne korrelgrootte 200 Series in een 
notendop

Kleuren
Wit (280)
Helder (220)

Productconstructie
Fijn gestructureerd oppervlak voor 
blote voeten-verkeer

Speciaal acryl kleefmiddel voor natte 
gebieden



Vervormbaar 500 Series
Op onregelmatige of 
geprofileerde	oppervlakken

510 Vervormbaar Zwart
530 Vervormbaar Geel

Voor algemeen gebruik  
600 Series
Voor gebieden met licht tot  
zwaar schoenverkeer

610 Voor algemeen gebruik Zwart
620 Voor algemeen gebruik Helder
630 Voor algemeen gebruik Geel
640 Voor algemeen gebruik Groen
660 Voor algemeen gebruik Bruin

Grove korrel 700 Series
In extreme omstandigheden

710 Grove korrel Zwart

Medium korrelgrootte  
300 Series
In gebieden met blote voeten-  
of schoenverkeer

310 Korrelgrootte Medium Zwart
370 Korrelgrootte Medium Grijs 

Fijne korrelgrootte  
200 Series
In natte gebieden met blote  
voetenverkeer

220 Korrelgrootte Fijn Helder
280 Korrelgrootte Fijn Wit



3M Belgium bvba/sprl
Cleaning Workplace Safety
diegemsales@mmm.com
www.3M.be/facilities

3M Nederland B.V.
Cleaning Workplace Safety
cs_comm.care.nl@mmm.com
www.3M.nl/facilitair


