
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 

 

Γενική Περιγραφή 

 

Οι ακουστικές ταινίες είναι κατασκευασµένες από ελαστικοπλαστικό υλικό, 
χρώµατος λευκού, το οποίο είναι αντανακλαστικό και αντιολισθηρό. Πρέπει 
να τοποθετούνται σε σειρά, κάθετα στην κατεύθυνση της κίνησης. 

 

Το kit αποτελείται από 2 λωρίδες, οι οποίες τοποθετούνται η µία πάνω στην 
άλλη, έτσι ώστε να σχηµατίζουν ένα πάχος της τάξεως των 5 mm, πάνω στο 
τελείωµα της επιφάνειας του δρόµου, µε σκοπό να έχουν ένα ακουστικό και 
κραδασµικό αποτέλεσµα, αναγκάζοντας έτσι τον οδηγό να µειώσει ταχύτητα. 

 

Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

• Βάση από καουτσούκ 

• Στοιχεία αντιολισθητικά 

• Αντανακλαστικά σφαιρίδια 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ  
    48 SRT 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΟΠΙΣΘΟΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• Γωνία παρατήρησης:  2,29° 

• Γωνία εισόδου:  1,24 

• 500 mcd/lux * mq 

 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Βάση (QS 16) Πλάτος 12 cm 

   Πάχος  1,8 mm 

Βάση (QS 32) Πλάτος 8 cm 

   Πάχος  3,6 mm 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Πριν ξεκινήσει η εφαρµογή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι 
καθαρή και στεγνή, ενώ παράλληλα λάδι, λίπη, σκόνη και γενικά κάθε τύπος 
βρωµιάς θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί. Επίσης, δεν θα πρέπει να έχει βρέξει 
τις τελευταίες 24 ώρες. Η θερµοκρασία της επιφάνειας του δρόµου θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 15°. 

Η κόλλα, πρέπει να τοποθετηθεί δύο φορές πάνω στην επιφάνεια του 
δρόµου, καθώς και µια φορά στο πίσω µέρος της ταινίας QS 16, προσέχοντας 
κάθε φορά να αφαιρεθεί το liner. 

 

 



 

 

 

Είναι σηµαντικό να προχωρήσετε στη δεύτερη στρώση της κόλλας, όταν η 
πρώτη έχει ήδη στεγνώσει. Όταν και η δεύτερη έχει µερικώς στεγνώσει, τότε 
µπορείτε να τοποθετήσετε τη λωρίδα και να την πιέσετε µε το καροτσάκι. 

 

Ανακινήστε το σπρέι και ψεκάστε σε απόσταση 12-18 cm, πάνω στη βάση 
που έχετε ήδη τοποθετήσει, καθώς και στο κάτω µέρος της ταινίας QS 32, 
έχοντας πριν αφαιρέσει το φορέα και προσέχοντας ώστε οι δύο επιφάνειες να 
είναι στεγνές και καθαρές. 

 

Θα πρέπει να περιµένετε τουλάχιστον 4 λεπτά πριν ενώσετε τα δύο µέρη.  
Ο µέγιστος χρόνος για την απόκτηση της ικανοποιητικής πρόσφυσης είναι 30 
λεπτά. 

 

Είναι σηµαντικό να πιέσετε καλά την ταινία QS 32 µε το καροτσάκι. 
 

Ανοίξτε την κυκλοφορία το συντοµότερο δυνατόν. 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 

Η διάρκεια ζωής της ακουστικής ταινίας, σε περίπτωση που ακολουθούνται 
αυστηρά όλες οι οδηγίες, εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

• συνθήκες της κυκλοφορίας 

• τρόπος εφαρµογής 

• τύπος ασφάλτου 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Το ελαστικοπλαστικό υλικό θα πρέπει να διατηρηθεί µέχρι και ένα χρόνο 
στην αποθήκη, διάστηµα µέσα στο οποίο θα πρέπει να γίνει και η εφαρµογή 
του. Η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον κλειστό, καθαρό, 
χωρίς υπερβολική υγρασία και άµεση ηλιακή ακτινοβολία. 

 


