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Märk upp ditt fordon enligt nya ECE-direktiv

Enligt ECE-förordning 104 ska alla nyregistrerade lastbilar >7,5 t (N2 och N3) samt släpfordon >3,5 ton
(O3 och O4) från och med juli 2011 förses med reflekterande konturmarkering.
Reflexite® är den ledande tillverkaren av ECE-104 godkända märkningstejp. Deras reflekterande tejp är inte
bara känd för att vara säker och synlig, utan också tålig och lätt att tillämpa.
Reflextejpen har utmärkt vidhäftning och kan placeras på både nya och gamla ytor, kapell, presenning och
runda tankar. Det enda kravet är att underlaget rengörs grundligt.
• Utmärkt reflexion
• Lätt att hantera och appliceras
• Behöver inte tätas
• Lätt att klippa och anpassa
• Polyester-baserat för fasta underlag
• PVC-baserat för presenningar
• 10 års garanti (fast underlag)
• 3 års garanti (presenning)
• Tvättbar med högt tryck (80 bar)
• Klarar de flesta industriella rengöringsmedel
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I VC 104 + sortimentet ingår:

Reflexite® VC 104 + Rigid Grade

Reflexite® VC 104 + Curtain Grade

Reflexite® VC 104 + Imagine

Tejp för fast underlag. Hög
synlighet nattetid. Lätt att
hantera och tillämpa.

Unik vinylkonstruktion idealisk för presenning.
Klarar de flesta industriella
rengöringsmedel.

Reflekterande tejp som kan
anpassas med ditt företags
logotyp. Får vilken lastbil
som helst att sticka ut från
mängden.

Reflexite® VC 104 Tanker Stickers

Reflexite® VC 104 + Segmented

Retroreflekterande klistermärken för tanklastbilar och
applicering på fast underlag.
Snabb och enkel att til�lämpa.

Mikroprismatiska tejp med
segmenterat utseende.
Levereras som en enda
remsa för enkel applikation. Också användbar för
reparation.

Applicering steg för steg:

STEG 1 - Rengör ytan och märk
upp var tejpen ska sitta.
Applicera tejpen.

STEG 2 - Skär runt t.ex. nitar med
en normal standardkniv.

STEG 3 - Använd en gummiskrapa för att applicera tejpen
ordentligt och tryck ut eventuella
luftbubblor.

Förslag på applicering:
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