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Swiss Solutions Deck Grip Strips 

Voor een veiligere omgeving

Deck Grip Strips
Onze Heavy Duty GRP Deck Grip 
Strips voor zware toepassingen 
zijn een snelle en eenvoudige op-
lossing voor het omgaan met het 
risico op uitglijden op standaard 
houten vlonders en looppaden. 
De strips zijn eenvoudig vastge-
maakt aan het bestaande hout 
met de meegeleverde schroeven. 
De strips zijn voorzien van voor-
geboorde gaten zodat schroeven 
snel en eenvoudig kan plaatsvin-
den. Traditionele planken kunnen 
extreem glad zijn zeker in natte 
jaargetijden. De toevoeging van 
de Deck Grip Strips biedt een di-
recte remedie tegen dit probleem 
door de sterke antislip korrel.
Publieke omgevingen, private 

omgevingen, jachthavens.
Anti slip top surface

Snelle en eenvoudige installatie
Keuze in kleuren
Extreem hard slijtvast oppervlak
Afgeschuinde zijkanten
Keuze in breedtes en lengtes
Geen schrootwaarde
Voorgeboorde schroefgaten
Inclusief speciale schroeven (gal-
vanisch verzinkt)
(RVS optieel tegen meerprijs)

Product omschrijving

Toepassingen

Producteigenschappen

Distributie:
Repair Management Nederland B.V.

Alle gaten hebben een diameter van 6mm en de eindgaten 
liggen op 50mm van de randen. Voor de strips van 120mm 
zijn er twee rijen met gaten, elke rij op 30mm vanaf de afge-
schuinde kanten.

Type   Totaal gaten hart op hart

50mm x 1200mm 7  183mm
50mm x 2400mm 14  183mm
90mm x 1200mm 7  183mm
90mm x 2400mm 14  183mm

Boorgat configuratie



Omschrijving:

Kleuren:
Dikte:
Chemisch resistent:

Strip breedte maten:
Strip lengte maten:
Toleranties (inclusief snede):
Omgevingstemperatuur:
Belasting:
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Techische data

Antislip heavy duty vlonder-
strips
Zwart, Steen en Geel
3mm met afgeschuinde zijden
Gemaakt uit ortho resin als 
standard. Verschillend che-
misch bestendig
50mm, 90mmx 120mm
1200mm en 2400mm
+/- 3-4mm
-20 tot 80°c
Geen draagkracht, vereist vol-
doende dragende ondergrond

Levensduur:

Algemeen gebruik:

Extra info:

10+ jaar (onder voorbehoud 
hoeveelheid verkeer)
Standaard loopverkeer en 
enig licht fietsverkeer

Geproduceerd volgens de 
pultrusie methode

Slip weerstand test resultaten

Top afwerking            Droge vloer Natte vloer

Grove korrel       68      62
Fijne korrel               66        59 

Slip Grip GRP slipweerstand niveaus zijn gemeten
gebruik makende van de Pendulum (slinger) Testmethode
(rubber afschuif glijder).

Slip weerstand waarden van een vloer voor veilige waarden
voor voetgangers gebruik. Hoe hoger het getal hoe veiliger.

Vier S-slingerwaarden            Potentieel voor uitglijden 

Boven de 65            Extreem laag      
35 tot 65            Laag
25 tot 35            Gemiddeld
25 en lager            Hoog   

Om verzekert te zijn dat de bovenstaande waarden worden
behouden dienen de platen schoon te worden gehouden vol-
gens onderstaande omschrijving.

Reiniging en onderhoud
Het gebruik van een harde borstel is meestal voldoende bij het schoonmaken van de Deck Grip Strips om zodoende het alledaags 
vuil te verwijderen. Voor hardnekkig vuil wordt is een milde reiniger aan te bevelen als ontvetter. Het is altijd aan te raden om 
reinigingsmiddelen op een stukje te testen alvorens met de totale reinigingsprocedure te starten. Gebruik reinigingsmiddel in 
combinatie met warm water en borstel de vervuilde oppervlakken goed schoon en spoel goed na. Verwijder eventueel overtollig 
water met een natzuiger of absorptiemateriaal. Waar de omstandigheden het toelaten kunnen de strips met een hogedrukreiniger 
worden  gereinigd maar altijd op een lage druk om zo geen schade aan te richten. Wees voorzichtig als de stroken zijn verlijmd 
of de randen zijn afgedicht met een kit. Herhaaldelijk hogedrukreinigen kan de lijm/kit schade toebrengen. De veiligheid van de 
evestigingen moet regelmatig worden gecontroleerd. als vuistregel eens per maand.    

Verwerking en opslag
Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Opslag van de Deck Grip Strips moet vlak zijn en de strips dienen
met de bovenkant naar beneden te worden opgeslagen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Het is aanbevolen om tijdens de installatie van de producten de juiste persoonlijke beschermings producten te dragen. Aanvullende
maatregelen kunnen afhankelijk zijn van de installatie omgeving en de eisen van de opdrachtgever.

Draag tijdens het verlijmen oogbescherming, beschermende handschoenen en veiligheidsschoenen cq. laarzen.

Draag tijdens het zagen en mechanisch monteren gehoorbescherming, oogbescherming, fijnstofmaskers, beschermende hand-
schoenen en veiligheidsschoenen cq. laarzen.
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Zagen
Deck Grip Strips kunnen eenvoudig op lengte worden afgekort, gebruik makende van een haakse slijper met een dunne diamant-
snijschijf. Het snijden kan het beste buiten plaatsvindenof er moet geschikte stofafzuiging aanwezig zijn. Draag altijd te geschikt 
beschermingsmiddelen zoals hiervoor omschreven. Eveneens kan een decoupeerzaagmachine met een laminaatzaagblad worden 
gebruikt wat zeker handig is met kleine uitsparingen. Zaagservice is ook mogelijk alleen verlengt dit de levertijd.

Voorbereiding

Zorg ervoor dat de ondergrond waarop de Deck Grip Strips moeten worden gemonteerd schoon en droog zijn en vrij van los en 
brokkelig materiaal. Alle beschadigde oppervlakken moeten worden gerepareerd om zo een vlakke ondergrond te krijgen. Maak 
altijd wanneer nodig de Deck Grip Strips droog en zorg dat ze vrij op de grond passen. Nooit klemmend aanbrengen. Wanneer 
de strips op de juiste plaats liggen markeer dan door de schroefgaten met een stift.  

Mechanische bevestiging

Maak de stroken droog, zorg dat ze goed passen, bevestig ze op de gemarkeerde plaatsen met behulp van de meegeleverde 
schroeven in de ondergrond. Sla geen voorgeboorde gaten over zodat de strips goed vast komen te liggen. Bij bevestigen in hard-
hout kan het noodzakelijk zijn om voor te boren om zo breuk van de schroeven te voorkomen.
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