
Antislip coating 
op HAILO putdeksels.

HAILO Professional.

Veilig rijden over 

wegen, fietspaden en

troittoirs – zelfs in natte

omstandigheden.

Epoxyhars coating  

met geïntegreerde   

natuursteen 

granulaat



Antislip coating  
op HAILO putdeksels.

De epoxyharscoating type „Pebbletex“ met geïntegreerde 

natuursteenkorrels maakt het – ook bij natheid – veilig  

rijden en lopen op de afdekkingen gelegen in 

wegen, fietspaden en trottoirs mogelijk.

Pebbletex natuursteengranulaat coating „zwart graniet“, korrelgrootte 

1 – 3 mm, laagdikte 3 – 4 mm, bindmiddel en toplaag versterkt  

2-componenten epoxyhars EP

Wij bieden u een veilige bekleding met een zeer hoge slipweerstand in een 

harmonieuze kleurintegratie met het bitumen wegdek. 

Uw voordelen.
Meer veiligheid vooral voor motoren en fietsen in het wegverkeer

 9 Vermindert aanzienlijk het risico op ongevallen voor tweewielers

 9 Verhoogt de verkeersveiligheid in uw verantwoordelijkheidsgebied

Grote gewichtsbesparing in vergelijking met afdekkingen met betonnen oppervlak

 9 Kostenbesparing door coating in af fabriek

 9 Lager openingsgewicht

 9 Meer gezondheidszorg voor de werknemer in kwestie

Absoluut duurzaam en corrosiebestendig

 9 Vergroot uw financiële flexibilieit en verlaagt de renovatiekosten

Voor elke HAILO-vloerbedekking, ook in speciale maten verkrijgbaar

 9 Maximaliseert uw flexibiliteit wat betreft het toepassingsgebied van antislipafdekkingen van roestvrijstaal
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HAILO Professional is al 30 jaar de competente partner 

aan uw zijde voor zowel maatwerk schachtafdekkingen als 

voor standaard deksels. Rond of rechthoekig, met of zonder 

frame, voor binnen of buiten – HAILO heeft het juiste deksel 

voor al uw specifieke behoeften. Een nieuwe toevoeging 

aan het assortiment is een antislip coating van epoxyhars 

voor putdeksels. Deze antisliplaag kan worden aangebracht 

op berijdbare HAILO instortluiken van roestvrijstaal in de 

klassen B 125kN & D 400kN.

HAILO Professional.


