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Rörmärkning

Flo-Code Ventilation skyltar för kanaler

Flo-Code Ventilation i 80% storlek. Hopvikt och monterad är skyltens format 160 x 90 mm.  

l Flo-Code Ventilation kan även fås i andra färger.  
l Skyltarna är förpackade i buntar om 50 st. 
l PVC-plast fasas ut mot APET av miljöskäl.

Texten kan placeras så att den går att läsa rättvänd vare  
sig pilen pekar åt höger eller vänster. Textetiketten sitter  

skyddad mot åverkan bakom det genomsynliga pilfönstret. 

Märk ventilationskanaler snabbt och enkelt! Flo-Code Ven-
tilation skyltar kan fästas både på rör och kanaler. Skylten 
är en färgad vikbar platta av plast. Valfri text levereras på 

Funktion Färg Artnr
Uteluft 1 V2BL
Tilluft 2 V2R
Överluft 3 V2G
Frånluft 4 V2G 
Återluft 5 V2G
Cirkulation 6 V2G
Avluft 7 V2BR
Alternativ Vit V2V

Färger för ventilation enligt SS 741

vita etiketter som placeras på den självhäftande plattan. 
Skylten viks ihop och textetiketten sitter nu skyddad bakom 
det genomsynliga pilfönstret. Skylten nitas, skruvas eller 
najas fast på ventilationskanalen. Flo-Code Ventilation  
uppfyller kraven enligt SS741 och VVS AMA 98. 

Rörklämmor för märkning av maskinanslutningar
För enkel färg- och riktningsmärkning av olika anslutningar 
till maskinutrustning. Rekommenderas av Volvo. 

Rörklämmorna är av nylonplast PA6 i 12 olika färger enligt 
SS741 och DIN2403. Finns i 17 storlekar 
med eller utan pil för  
rör DN4 till DN60 mm.  
Säljs i 100-pack. 

l Se artikelnummer  
på collinder.se.
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Rörmärkning

Låt skylten synas bättre med en distans-
skena! Skenan kan böjas fritt. Finns i flera 
längder och bredder. Den vanligaste (se 
bilden) har artikelnummer FH1503AL.

Fäst skylten säkert med bultskena! Finns 
med öppet gap, artnr SH1100AL, så att 
muttern inte behöver lossas helt samt med 
fasta hål i diameter 8-30 mm. 

Längre skyltar fästs med två  
fästkuber i aluminium, artnr 
BW1515AL, eller rostfritt stål,  
artnr BW1515VA.

Skylthållare

Stell. Genialt  
skylthållarsystem
Stell skylthållare nitas bakom skylten och fästs med 
rörklämma eller med distans- och bultskenor enligt 
bilder ovan praktiskt taget var som helst. Finns i 
flera storlekar i aluminium och syrafast stål.  
Nedan de vanligaste storlekarna på skylthållare.  
l Beställ online på collinder.se!

Skylthållare fäst 
på vertikalt rör

Skylthållare  
fäst på  
horisontellt  
rör

FlexxMax (artnr FX100) är tillverkad av en ny glasfiberför-
stärkt PBT-plast som ger ett starkt, hållbart skyltfäste. 
Denna slagtåliga plast har mycket hög motståndskraft mot 
UV-ljus, kemikalier och hög temperatur (+200°C).

FlexxMax skylthållare

FlexxMax passar skyltar  
med höjd 40-100 mm,  
längd 30-500 mm  
och tjocklek 1-2 mm.  
Skylten kläms fast och sedan 
fästs hållaren med spännband, 
slangklämma eller buntband. 
Den kan också skruvas fast  
på plana ytor.

l Stell skylthållarsystem  
består av hållarna enligt  
tabellen till vänster samt 
tillbehören i bilderna ovan  
och till vänster.  
Se även sid 10-11  
för spännband mm.

Skylt mm Aluminium Syrafast stål

54x20 ST0542AL ST0542VA

63x20 ST0632AL ST0632VA

72x20 ST0722AL ST0722VA

72x40 ST0724AL ST0724VA

90x20 ST0902AL ST0902VA

90x40 ST0904AL ST0904VA

108x20 ST1082AL ST1082VA

108x40 ST1084AL ST1084VA

108x60 ST1086AL ST1086VA

126x20 ST1262AL ST1262VA

126x40 ST1264AL ST1264VA

126x60 ST1266AL ST1266VA

144x20 ST1442AL ST1442VA

144x40 ST1444AL ST1444VA

144x60 ST1446AL ST1446VA
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LightLine tejp finns i bredderna 40 och 
80 mm enfärgade eller randiga i rött, 
svart och grönt samt med gröna pilar. 
Mycket bra efterlysning. Se tabell ovan.

LightLine  
efterlysande tejp

Efterlysande grön/vit för utrymningsvägar, röd/vit för brandskydd och svart/vit för varning. Efterlysande tejp med pilar ET4A / ET4A-PET.

Efterlysande utrymningsmärkning

Nyhet! Polyestertejp 
Efterlysande tejp finns nu även i miljö-
vänlig polyester med 20% bättre lystid.

Efterlysande tejper, golv- och trapp-
markörer i kombination med utrym-
ningssymboler ger både i ljus och mör-
ker tydlig och kostnadseffektiv märkning 
av rätt väg. Efterlysande halkskydd ökar 
säkerheten vid utrymning ytterligare. 

Denna lågt placerade märkning, Low 
Location Light, LLL, kan rädda liv. Till 
sjöss är det obligatoriskt för fartyg med 
mer än 36 passagerare. Vi rekommen-
derar LLL-märkning för alla fastigheter 
och anläggningar. 

Efter- 
lysnings- 
kvalitet

mcd/m2 
efter  

10 min

mcd/m2  
efter  

60 min

Tid till  
0,3  

mcd/m2

DIN 67510* 20 2,8 520 min

LightLine PVC 190 15 2000 min

LightLine PET 190 24 2400 min

Halkskydd 55 8 960 min

* DIN 67510 är med som jämförelse.

Vi är certifierade DNV-specialister för 
ljusmätning och testning av befintliga 
LLL-system. Våra tejper och markörer 
har efterlysningstid som överträffar 
DIN 67510 med råge. Se tabell.

Färg LightLine tejp Vinyl Artnr

Vit 40 mm x 10 m ET4N

Vit 80 mm x 10 m ET8N

Vit/svart 40 mm x 10 m ET4S

Vit/svart 80 mm x 10 m ET8S

Vit/grön 40 mm x 10 m ET4G

Vit/grön 80 mm x 10 m ET8G

Vit/röd 40 mm x 10 m ET4R

Vit/röd 80 mm x 10 m ET8R

Vit/grön pil 40 mm x 10 m ET4A

Färg LightLine tejp Polyester Artnr

Vit 40 mm x 10 m ET4N-PET

Vit 80 mm x 10 m ET8N-PET

Vit/grön pil 40 mm x 10 m ET4A-PET

Low Location Light System – LLL

Varselmärkning
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Vi har ett komplett sortiment av 
efterlysande skyltar för sjöfart enligt 
IMO-SOLAS. Ring och beställ katalog 
eller hämta den som pdf på collinder.se!

Golvmarkör med pil
Kraftigt häftande, tunn 
aluminium. Efterlysning 
= SafeSign XXL, se sid 47.  
Ø 90 mm. Artnr 519. 
Ø 200 mm. Artnr 520.

Nyhet!  
Efterlysande  
halkskyddstejp

Efterlysande strips & profiler
Efterlysande märkning finns också 
som strips i plast och aluminium-
profiler. Prata med oss!

Efterlysande golv- och trappmarkörer
Trappor är besvärliga i mörker och är ett farligt hinder om de inte är tydligt märkta. 

Extra säkert med efterlysande halkskyddstejp – i ljus och framför allt i mörker!

Färg Efterlysande halkskyddstejp Artnr

Vit 25 mm x 18,3 m 906-EFG25

Vit 50 mm x 18,3 m 906-EFG50

Vit 100 mm x 18,3 m 906-EFG100

Vit/svart 25 mm x 18,3 m 906-EFGS25

Vit/svart 50 mm x 18,3 m 906-EFGS50

Vit/svart 100 mm x 18,3 m 906-EFGS100

Tålig och kraftig efterlysande 
halkskyddstejp av PVC utan 
laminat. För inomhusbruk.

Trappstegsmarkör
Efterlysande och halksäker aluminium. 
200 x 50 x 1 mm med 50 mm extra i 90° 
vinkel. Försedd med häftande skumtejp. 
Efterlysning = SafeSign XXL, se sid 47. 
Artnr 524.

Golvmarkör vit
Självhäftande. Ø 50 mm. 
10-pack. Artnr 534-R50.

Gallerdurkplåt 
Halkskyddad alu-
minium. Skruvas 
fast i gallerdurk, på 
trappsteg och golv.  
100 x 130 mm.  
Artnr 521. 
100 x 195 mm.  
Artnr 522.

Varselmärkning
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Skydd & Säkerhet

ToughStripe är idealisk för att märka lagerutrymmen, gångar 
och korridorer samt för att markera viktig säkerhetsutrust-
ning och utgångar. ToughStripe har överlägsen hållbarhet och 
hög synlighet. Den är lätt att applicera och även att ta bort.  

Golvmarkering Brady ToughStripe. 
Den mest slitstarka golvmärkningstejpen

Överlägsen hållbarhet
Ägna mindre tid åt att byta ut skadad 
eller sliten märktejp och få en pryd-
ligare och mer effektiv anläggning.
Toughstripe tål trucktrafik utan att gå 
sönder eller lossna.

Hög synlighet
Samma synlighet som målad golvmärk-
ning till lägre pris! Toughstripes yta 
är högglansig, skiner som nymålad 
färg i flera olika färger – och är lätt att 
rengöra. Den låga profilen minimerar 
smutsansamling längs kanterna.

Enkel applicering
Lägg snabbt ut släta, raka linjer utan 
hjälp av medarbetare.Du lägger lätt ut 
den själv rakt utan veck och skrynklor 
tack vare den styva polyestern med 
skyddspapper. Golvet behöver bara 
tvättas med vanligt rengöringsmedel.

Enkel borttagning
Toughstripe tas enkelt bort – utan att 
delas eller flaga – utan att skada golvet 
och lämnar inte kvar limrester.

Material Brady B-514 polyester
ToughStripe-produkterna är av Bradys 
B-514 polyester. 
l 51 μm tjock 
l Drifttemperatur -18°C till 54°C 
l Står emot starka kemikalier 
l Överträffar säkerhetsnormerna för 
    rena, torra halkfria ytor i enlighet 
    med OSHA 1910.22

I sortimentet finns linjer, pilar, punkter, fotsulor och hörn-
markeringar i flera storlekar och färger. ToughStripe är perfekt 
för dig som jobbar med kvalitetsstyrning typ 5S, Lean och  
6 Sigma.

Utstansade former
Använd olika former, färger och stor-
lekar för att få mer effektiv och hållbar 
golvmärkning. Några streck, punkter 
och pilar levereras på transfertejp med 
jämnt mellanrum, vilket gör det otroligt 
enkelt att lägga raka linjer med streck, 
pilar och prickar. 

l Se sortiment och färger på collinder.se.
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Skydd & Säkerhet

DuraStripe appliceras lika enkelt som tejp och är ett mycket  
smidigt alternativ till målade linjer. Om du tycker att målade  
linjer på golvet är för dyrt och innebär för mycket stopptid  
så är DuraStripe lösningen. 

DuraStripe låga plastprofiler med dubbelhäftande tejp finns  
i flera varianter för olika belastning och underlag. Alla varianter  
finns i färgerna röd, orange, gul, grön, blå, svart och vit. 

Golvmarkering  
DuraStripe.
Enkelt, snabbt,  
hållbart, flexibelt

DuraStripe Supreme V
Supreme V kombinerar lim med mycket 
god vidhäftning med en kraftig men låg 
plastprofil med avfasade kanter som mins-
kar risken för åverkan och att snubbla. 
Supreme V är också rätt där det är dåliga 
och slitna golv. Finns i sju färger på rulle 
om 30 meter i bredd 50 och 100 mm. 

DuraStripe Supreme V Hazard
Kvalitet som Supreme V fast Hazard är 
randig för varning, varsel och avspärrning.
Lagerförs i färgvarianterna gul/svart,  
vit/röd och vit/svart. 

DuraStripe Extreme
Heavy-duty! Bra vid mycket hård belastning 
och mycket trucktrafik. Har specialbehand-
lad glatt yta som minimerar nedsmutsning 
och underlättar rengöring. Finns i nio 
färger. 

DuraStripe Extreme Lean
Tunnare och mer ekonomisk än Extreme. 
Lätt att hålla ren. Fäster bra men är ändå 
enkel att ta bort. För nya släta golv med lätt 
trucktrafik. Enkelt, effektivt och tidsbespa-
rande för 5S och Lean Manufacturing.

Användning och kvalitet
DuraStripe kan användas i torra, våta och/eller kalla miljöer vid  
temperaturer från -40°C till +40°C. Materialet är 1 mm PVC-folie  
med ett akrylbaserat häftämne. Slät yta som är lätt att rengöra. 

2 års garanti
DuraStripe produkter har 2 års garanti. Garantin gäller dock inte  
om DuraStripe lossnar på grund av att golvet inte tvättats eller  
rengjorts ordentligt eller lossnar eller går sönder på grund av  
att en pall eller liknande dras över golvet.

Mer DuraStripe
Det finns mer DuraStripe: utskurna prickar, tecken, pilar, fotsteg,  
möjlighet att trycka text, streckkoder och efterlysande varianter. Tala med oss!

l Se sortiment och färger på collinder.se.
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Färg Reflextejp Artnr

Gul/svart 50 mm x 10 m 915-50

Röd/vit 50 mm x 10 m 916-50 Trappstegsnosar i glasfiberplast – GRP
Mycket kraftigt och lätt material som tål 3 miljoner fotsteg.
Finns i svart, gult eller svart med gul nos. Två grovlekar: 
Medium (48 korn) för normalt bruk och grov (12 korn) för 
riktigt tuff användning. De borras och skruvas eller limmas 
fast på underlaget. Mått kort trappnos: 70 x 30 mm i vinkel. 
Helt trappsteg med nos 230 x 30 mm vinkel. Båda fås i längd 
600, 800 och1000 mm.

Färg Halkskydd 15 m rulle Artnr

Halkskyddstejp gul/svart 50 mm 906-50GS 

Halkskyddstejp svart 50 mm 906-50

Halkskyddstejp svart 25 mm 906-25Färg Varseltejp Artnr

Varsel gul/svart 38 mm x 33 m 904-38 

Varsel gul/svart 50 mm x 33 m 904-50 

Varsel gul/svart 75 mm x 33 m 904-75 

Varsel gul/svart 100 mm x 33 m 904-100 

Varsel röd/vit 50 mm x 33 m 904-50RV 

Varsel grön/vit 50 mm x 33 m 904-50GV 

Vi har ett stort sortiment av tejper och band för varsel,  
markering, avspärrning och säkerhet. Senaste tillskottet  
är halkskydd för trappsteg och stolpar och kedjor för  
snabb och tydlig avspärrning. 

Tejper, band, halkskydd och avspärrning  
för tydlig markering och säkerhet

Halkskydd för trappsteg  
– Trappstegsnosar

Trappstegsnosar av aluminium – ALU
1,5 mm aluminium med halkskyddstejp (normalt gul/svart 
men andra färger kan fås). Förborrad för skruvmontage. Tål 
500 000 fotsteg. Mått 120 x 45 mm i vinkel. Längd 635 och 
1000 mm.

l Se sortimentet på collinder.se.

Tejp

Packtejp med tryck
Packtejp både sammanfogar och informerar. Den är en 
utmärkt bärare av reklam, produktinformation, varningstex-
ter, anvisningar mm. Tryckt tejp är också snyggare än otryckt 
brun tejp och kostar bara obetydligt mer. Levereras i rullar 
om 66 meter i bredder från 16 till 150 mm. Vanligast är 38 
och 50 mm. Tryck i en till fyra färger. l Ring oss för pris!

Skydd & Säkerhet
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Plastkedja
Provisorisk avspärrning. Kedja i polyetylen. 
Svart/Gul, Ø 8 mm. 25 m rulle. l Artnr PKGS. 

Grävmarkering
Grävmarkeringsband med de van- 
ligaste texterna. l Se collinder.se.

Färg Band 75 mm x 500 m Artnr

Varningsband gul/svart 907 

Avspärrningsband röd/vit 908

Avgränsningsband gul/röd 909

Band

Skydd & Säkerhet

Nu har vi Beltrac avspärrning med magnetfäste. Perfekt t ex i 
höglager när olika gångar behöver spärras av eller när avspärr-
ningen ofta behöver ändras!
l Portabel. Använd inne och ute. l Fäster mycket stabilt med kraftiga magneter.  
l Tar minimal plats. l Ingen tung stolpe och fot.

Nyhet! Beltrac avspärrningsband med magnetfäste

Beltrac  
avspärrningsstolpar

Beltrac Säkerhet
Stabil aluminium för produktionsytor och lager.  
Gul och röd. Med band röd/vit eller gul/svart  
5 cm x 2,3 m och rör Ø 70 mm, totalvikt 12 kg eller  
5 cm x 3,7 m och rör Ø 83 mm, totalvikt 13 kg.  
Tre band kan kopplas på stolpen. Höjd 1000 mm.  
Svart fot i gummibelagt gjutjärn Ø 355 mm. 

Beltrac Classic Chrome
Som Beltrac Säkerhet fast med blank kromyta  
och svarta band för representativa miljöer.

Beltrac Utomhus
PVC för utebruk. Svart. Med band som kan fås  
i många olika färger 5 cm x 3,7 m. Tre band kan  
kopplas på stolpen. Höjd 970 mm. Rör Ø 83 mm.  
Svart fot Ø 380 mm som kan fyllas med vatten,  
sand eller cement. Totalvikt vattenfylld 9,5 kg.

Stabila stolpar med utdragsband för  
att snabbt och enkelt spärra av. 
l Artikelnummer och pris på collinder.se.

Beltrac Storetrac
Mycket stabil gul/svart aluminiumstolpe 
och svart plastfot med hjul. För större 
ytor inne och ute. Med två gula band  
5 cm x 22 m. Höjd 1000 mm. Rör  
Ø 149 mm. Fot 562 x 484 mm. 55 kg.
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Varnings- & skyddsprofiler Knuffi.    Kant-, balk-, rör-, vägg- och ytskydd
Knuffi varnar och ger stötskydd för människor, maskiner, 
fordon, utrustning och inventarier. Finns som kantskydd, 
balkskydd, rörskydd, skyddsprofiler för plana ytor och som 
kraftigare väggskydd med stålfästen.

Knuffi är tåliga och stötsäkra profiler tillverkade i kraftigt, 
flexibelt och tjockt PU-skum helt utan CFC med färgskiktet 
skyddat mot nötning och blekning. De tål temperatur från 
-40°C till +100°C och kan användas både ute och inomhus. 

Knuffi är brandtestat mot DIN 4102 B2. Profilerna är enkla att 
montera och sitter säkert – alla utom B och BB fästs med starkt, 
hållbart adhesiv och väggskydden som skruvas fast.

Vi lagerför gul/svarta Knuffi i längderna 1 och 5 meter. Knuffi 
profil A, B och C finns också som efterlysande och fluorescerande. 
Väggskydden finns i gul/svart och röd/vit reflex. De flesta av pro-
filerna går att få även i färgerna röd/vit, helt svart eller helt vit. 
l Se mer på collinder.se!

Kantskydd A
Ø40 mm. Innermått 25x25 mm.  
Med adhesiv.  
1 meter  ...................................  KNF-A-1 
5 meter  ...................................  KNF-A-5 
Efterlysande 1 m  ...................KNFE-A-1 
Fluorescerande 1 m  ..............KNFF-A-1

Balkskydd B
Ø40 mm. Urtag 8x19 mm. 
Utan adhesiv. 
1 meter .....................................KNF-B-1 
5 meter  ....................................KNF-B-5 
Efterlysande 1 m  .................. KNFE-B-1 
Fluorescerande 1 m  ............. KNFF-B-1

Skyddsprofil C
Halvcirkel 40x30 mm.  
Med adhesiv. 
1 meter .....................................KNF-C-1 
5 meter  ....................................KNF-C-5 
Efterlysande 1 m ................... KNFE-C-1 
Fluorescerande 1 m.............. KNFF-C-1

Skyddsprofil D
50x20 mm.  
Med adhesiv.  
1 meter  ....................................KNF-D-1 
5 meter  ....................................KNF-D-5

Skyddshörn A2
Yttermått 65x65 mm.  
Med adhesiv.  
Svart ...................................  KNF-SH-A2 
Vit ...................................... KNFV-SH-A2

Skyddshörn A3
Yttermått 65x65x65 mm.  
Med adhesiv.  
Svart .................................... KNF-SH-A3 
Vit ...................................... KNFV-SH-A3 

Skyddshörn E2
Yttermått 45x45 mm.  
Med adhesiv.  
Svart .................................... KNF-SH-E2 
Vit ...................................... KNFV-SH-E2

Skyddshörn E3
Yttermått 45x45x45 mm.  
Med adhesiv.  
Svart .................................... KNF-SH-E3 
Vit ...................................... KNFV-SH-E3

Kantskydd H 
47x47 mm. Innermått 35x35 mm. 
Med adhesiv.
1 meter .................................... KNF-H-1 
5 meter  ................................... KNF-H-5

Balkskydd G
26x30 mm. Urtag 8x19 mm. 
Med adhesiv. 
1 meter .....................................KNF-G-1 
5 meter .....................................KNF-G-5

Skyddsprofil CC
41x36 mm.  
Med adhesiv. 
1 meter .................................. KNF-CC-1
5 meter .................................. KNF-CC-5

Skyddsprofil F
40x10 mm.  
Med adhesiv. 
1 meter ....................................  KNF-F-1 
5 meter .....................................KNF-F-5

Skydd & Säkerhet

Enkelt!

Beställ online på  

collinder.se!
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Varnings- & skyddsprofiler Knuffi.    Kant-, balk-, rör-, vägg- och ytskydd

Kantskydd AA 
41x36 mm. Innermått 25x25 mm. 
Med adhesiv.  
1 meter  ..................................KNF-AA-1 
5 meter  ..................................KNF-AA-5

Kantskydd E
26x26 mm. Iinnermått 19x19 mm. 
Med adhesiv.  
1 meter ....................................  KNF-E-1 
5 meter ....................................  KNF-E-5

Balkskydd BB
41x36 mm. Urtag 8x19 mm. 
Utan adhesiv. 
1 meter  ................................. KNF-BB-1 
5 meter  ................................. KNF-BB-5

Rörskydd R30 & R50
Halvcirkel med adhesiv. 
R30 YtterØ 50 mm InnerØ 30 mm R50 
YtterØ 70 mm InnerØ 50 mm.  
R30 1 meter..........................KNF-R30-1 
R30 5 meter..........................KNF-R30-5 
R50 1 meter..........................KNF-R50-1

l Fluorescerande gul/svartl Efterlysande ljusgul/svart

Kantskydd H+ 
60x60 mm. Innermått 46x46 mm. 
Med adhesiv. 
1 meter .................................... KNF-H+1 
Röd/vit reflex 1 m   ............... KNFR-H+1

Skyddsprofil S 
75x20 mm. Med adhesiv. 
1 meter .....................................KNF-S-1

Väggskydd hörn H+ gul/svart 
60x60 mm. Innermått 46x46 mm. 
På stålprofil som skruvas fast 
0,5 meter (1 m) .................WPK-H-05 (1) 
Röd/vit reflex 0,5 m (1 m) .... WPKR-H-05 (1)

Väggskydd S 
75x20 mm.  
På stålprofil som skuvas fast
0,5 meter ............................... WPK-S-05 
1 meter .................................... WPK-S-1

l Reflex röd/vit

Kantskydd A+
Ø60 mm. Innermått 35x35 mm 
Med adhesiv. 
1 meter .................................... KNF-A+1 
Röd/vit reflex 1 m.................. KNFR-A+1 

Väggskydd A+
Ø60 mm. Innermått 35x35 mm 
På stålprofil som skruvas fast.. 
Gul/svart 0,5 m (1 m) .......WPK-A+05 (1) 
Röd/vit reflex 0,5 m (1 m) ....WPKR-A+05 (1) 

Väggskydd C+
Halvcirkel 70x35 mm 
På stålprofil som skruvas fast. 
Gul/svart 0,5 m (1 m) .......WPK-C+05 (1) 
Röd/vit reflex 0,5 m (1 m) .... WPKR-C+05 (1)

Skyddsprofil C+
Halvcirkel 70x35 mm 
Med adhesiv. 
1 meter .................................... KNF-C+1 
Röd/vit reflex 1 m..................KNFR-C+1 

Skydd & Säkerhet
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Flex Impact trafikbarriärer, räcken, staket, grindar  
och pollare av specialpolymer ger effektivt skydd mot 
påkörningsskador.
Flex Impact skyddar personal, maskiner, utrustning,  
material och byggnader mot påkörningsskador av truckar 
och andra fordon inom lager, transport och industri.  
Påkörningsskydd är ofta ett arbetsmiljökrav och Flex Impact- 
systemets alla produkter är testade för att uppfylla de  
hårdaste säkerhetsnormer. 

Nyhet! Skapa en säker arbetsmiljö med
Flex Impact påkörningsskydd av plast

Fördelar med Flex Impact
l Hög absorptionsförmåga och stöttålighet.  
l Väl synlig och behöver aldrig målas. 
l Lätt att installera, underhållsfri, rostfri.  
l Stark och hållbar. 
l Testad och certifierad mot relevant EU-standard. 
l Lång livslängd.

Collinder Märksystem är svensk distributör av Flex Impact 
som utvecklas och tillverkas av Boplan bvba i Belgien.

l Så fungerar det: Plastmaterialets speciella polymerstruk-
tur låter balkar och räcken flexa ut vid påkörning men de 
återtar snabbt sin ursprungliga form. Balkar och räcken är 
även monterade löst på stolparna som i sin tur också fjädrar 

mot fästplattorna. Dessa fördelar ger en väldigt låg under- 
hållskostnad och knappast några golvskador då fästbultarna 
mycket sällan rycks upp. Skulle skador ändå inträffa är det 
lätt att byta enstaka delar av systemet.

Skydd & Säkerhet

Före Krock Efter
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Flex Impact är mycket tåliga påkörningsskydd, pelarskydd, räcken, staket, grindar och pollare. Här är några av de vanligaste produkterna.

Innovativt system – modulär konstruktion
De innovativa Flex Impact-skydden är tillverkade av en 
speciell genomfärgad polymerplast vilket gör dem lika 
starka som traditionella stålbarriärer. Men till skillnad mot 
stål absorberar de krockar och påkörningar utan skador och 
behöver därför inte målas om, repareras eller bytas ut.
Flex impact-systemet är modulärt, testat av oberoende 
institut för att överträffa de hårdaste krav och används av 
tusentals kunder inom lager, produktion, flygplatser och  
petrokemi. Här nedan exempel på den modulära konstruk-
tionen av Flex Impact med produktvarianten TB Plus.

Låsning  
av giljotintyp

Ergonomiska  
räcken i flera färger

Flexibla och slagtåliga 
räcken och stolpar

Kraftigt förstärkta 
stolpprofiler och hörn

Extremt stark genomfärgad plast  
med aktivt minne

l Pollare. Det finns flera typer  
av starka pollare i sortimentet.

Skydd & Säkerhet

Läs mer på vår hemsida  
collinder.se, på boplan.be  
eller beställ tryckt katalog! l Pelarskydd för pelare 100/150/200/300/400/500 mm.

l Trafikbarriär TB Dubbel. Höjd 795 mm.

l Trafikbarriär TB400. Höjd 400 mm.

l Handräcke HP Plus med svänggrind. Stolphöjd 1160 mm.

Extremt  
hållbart!
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Nyhet! Pallställsskydd RackBull.
Tåligt och flexibelt påkörningsskydd

Smarta RackBull från belgiska Boplan skyddar både pallställ,  
fordon, pall och det som finns på pallen. En storlek passar alla  
pallställsstolpar från bredd 75 till 120 mm. RackBull är extremt  
krocktåligt och återtar sin form efter påkörning. Mycket lätt  
och snabbt att montera. Ett mycket ekonomiskt pallställsskydd! 
RackBull ingår i Flex Impact-sortimentet. Se sid 62-63.

RackBull pallställsskydd är extremt krocktåligt!

Fördelar med RackBull
l En storlek passar alla pallställsstolpar 
    från 75 till 120 mm. Skyddets höjd är 600 mm.
l Extremt krocktåligt – återtar formen efter påkörning.
l Klargul plast av HDPE som även tål frysrum.
l Lätt och snabbt att installera – inga bultade metallskydd behövs.
l Uppfyller kraven för påkörningsskydd.
l Kan förses med extra stötdämpande foam.

l Artnr RackBull RP51/011.  
l Artnr Monteringsverktyg RPR51/990.
l Läs mer på collinder.se och på Boplans hemsida rackbull.com.

Dammskydd finns som 
tillbehör.

Kan förses med extra 
stötdämpande skum. 

RackBull installeras snabbt och enkelt med det 
geniala monteringsverktyget.

En storlek passar alla pallställsstolpar från bredd  
75 till 120 mm. Skyddets höjd är 600 mm.

Passar alla 
pallställ!

Skydd & Säkerhet



Collinder Märksystem • 040-41 88 30 • info@collinder.se • www.collinder.se Märkning, information & säkerhet • 65

Två typer av grindar – enkel och dubbel.  
Grindarna kan monteras både höger-  
och vänsterhängda.

Master Locks nya skyddslock spärrar manluckor till slutna 
utrymmen, tankar, cisterner mm och varnar samtidigt för 
riskerna med att vistas inne i dem.

Nyhet! Skyddslock för slutna utrymmen

Ny fallskyddsgrind av plast – Axes Gate

Axes Gate fallskyddsgrind för stegar och plattformar för-
hindrar att du oavsiktligt går in i eller faller ned i öppningen. 
Grinden är självstängande och tillverkad helt i plast.

Tillämpningar
l Stegar med fallskydd, Brandtrappor
l Arbetsplattformar
l Silos
l Borrplattformar och petrokemisk industri
l Ingångsöppningar till maskiner
l Integrering i befintliga säkerhetsräcken typ Flex Impact

Storlek  
öppning Ø

Elastisk,  
ej låsbar

Ventilerad, 
låsbar

Solid,  
låsbar

508-585 mm S201CS S202CS S203CS

585-711 mm S201CM S202CM S203CM

711-864 mm S201CL S202CL S203CL

864-990 mm S201CXL S202CXL S203CXL

Fördelar med Axes Gate
l Stängs automatiskt med justerbar kraft. 
l Samma grind kan monteras både höger- och vänsterhängd. 
l Helgjuten i gul genomfärgad polyester utan skarpa kanter. 
l Extremt lång livstid, kan inte rosta, UV-och kemikalie- 
    resistent, antistatisk och brandsäker. 
l Enkel montering mot vägg, rundjärn, fyrkantsrör  
    eller vinkeljärn. 
l Två typer – enkel och dubbel – och två längder 940/1200 mm. 
l Sågas enkelt till önskad längd. Min 550 – max 1200 mm. 
l Väl synlig, säker och kostnadseffektiv.

Längd 940 mm 1200 mm

Enkel AG31/0094 AG31/0120

Dubbel AG32/0094 AG32/0120

Skydd & Säkerhet

Ett slutet utrymme definieras som ett utrymme som rym-
mer en person men har begränsad eller spärrad in- och 
utgång och som inte är utformat för kontinuerligt arbete.
Arbete i slutna utrymmen kan vara livsfarligt och riskerna 
omfattar t ex syrebrist, farliga kemikalier, fallrisk, extrema 
temperaturer och giftiga gaser.

Master Lock skyddslock
l Varnar för tillträde 
l Stoppar obehöriga 
l Är lätta att använda 
l Mycket hållbara 
l Skyddar mot väder, skräp och ohyra

S201C  
Elastiskt, ej låsbart  
skyddslock i fyra 
storlekar

S202C  
Ventilerat, låsbart  
skyddslock i fyra  
storlekar

S203C  
Solitt, låsbart  
skyddslock i fyra  
storlekar
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Skydd & Säkerhet

Komplett  
testprotokoll  
över kemikalie-
tåligheten finns  
på collinder.se. 

SprayStop tejp ger snabbt och enkelt 
en säkrare arbetsmiljö och ökar brand-  
skyddet. Den skyddar personal, anlägg-
ning och miljö mot skador och brand 
genom att förhindra sprutläckor vid 
rörflänsar, ventiler och rörkopplingar.

Tejpbredd Rulle Artnr

35 mm 10 meter SST35

50 mm 10 meter SST50

100 mm 10 meter SST100

140 mm 10 meter SST140

250 mm 10 meter SST250

500 mm 10 meter SST500

Tejpbredd Rulle Artnr

100 mm 10 meter SCT100

100 mm, 3-pack 10 meter SCT100-3

150 mm 10 meter SCT150

150 mm, 2-pack 10 meter SCT150-2

300 mm 10 meter SCT300

SprayStop. Förhindrar brandfarligt läckage

PipeRep. Lagar läckande ledningar 
PipeRep är en snabb, säker och  
kostnadseffektiv reparationsmetod  
för rörledningar. Det praktiska  
reparationspaketet består av en  
unik hartsindränkt glasfibertejp,  
en tvåkomponents epoximassa samt  
ett par engångs skyddshandskar.

PipeRep används inom t ex
l Sjöfart och off-shore 
l Kemisk industri och pappersbruk 
l Vatten- och avloppsreningsverk 
l VVS-installationer 
l Bevattningsanläggningar

PipeRep lagar rör och slangar för vatten, 
gas, olja, syror, baser och lösningsmedel.  
Ledningen kan vara av metall (även rost- 

Tejp bredd x längd Antal Artnr

50 mm x 1,5 m 15 PIPEREP2

75 mm x 2,7 m 12 PIPEREP3

100 mm x 4,5 m 10 PIPEREP4
Den blötlagda PipeRep-tejpen viras  
hårt runt det skadade röret 6-7 varv.

SprayStop 
skyddar  
personal och  
anläggning  
mot skador  
och brand. 

Kemikalietåliga SprayControl tejp 
förebygger skador inom processanläg-
gingar genom att förhindra läckage av 
främst farliga kemikalier vid rörflänsar, 
ventiler och andra rörkopplingar.

fritt stål), plast (även PVC), gummi mm. 
Lagningen blir permanent. Röret blir 
starkare än förut även i fuktig miljö eller 
helt under vatten (färskt eller salt). 

Håller även på rör med t ex hydraulolja 
under högt tryck och höga temperatu-
rer, upp till 30 bar och 237°C. PipeRep 
kan även användas som rostskydd och 
som elektrisk isolering upp till 16 000 
Volt. Hämta säkerhetsdatablad  
på collinder.se!

Använd SprayStop tejp till
l Ledningar med brandfarligt innehåll  
l Ledningar med höga tryck (som ånga) 
l Ledningar med höga temperaturer    
    (som hetolja) 

SprayStop består av flera lager lami-
nerad aluminium/glasfiber med ett 
mycket starkt polysilikon-lim. Detta 
material är extremt motståndskraftigt 
mot de flesta kemikalier och tål från 
-70°C till +160°C (tillfälligt +200°C) 
samt upp till 16 bars tryck. 

SprayStop är utvecklad för användning 
inom marin och off-shore (uppfyller 
kraven enligt IMO A 653-16) samt inom 
kraft- och processindustrin.

SprayControl. Hindrar läckage av kemikalier
l Sprutskydd i kemiska anläggningar 
l Motståndskraftig mot de flesta  
    kemikalier och frätande syror 
l Tål temperatur mellan -25° till +70°C 
l Tål 35 bars tryck 
l UV- och väderbeständig för utebruk 
l Lätt att installera, färdigt för  
    användning direkt 
l Passar alla ventiler då det är en tejp.

SprayControl tejp består av fiberför-
stärkt vinylfolie i 3 lager med extremt 
kraftigt adhesiv. Den är godkänd 
enligt ISO6603-2 (punkteringstest). 
Motståndskraft enligt ECCA T8/ESS 
DIN50021 (Ättiksyra/saltspray-test).  
Flamskyddat PVC-material. 
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Skydd & Säkerhet

Säkerhetslås

Kombinations- 
hänglås mässing
l Låshus bredd 40 mm. 
l Bygel höjd 26 mm. 
l Bygel Ø 6 mm. 
l Bygel avstånd 22 mm.

Pro Series Väderbeständiga 
kraftiga utomhushänglås
l Låshus bredd 54 mm. 
l Bygel höjd 61 mm. 
l Bygel Ø 8 mm. 
l Bygel avstånd 23 mm.

med bygelskydd
l Låshus bredd 67 mm. 
l Bygel höjd 20 mm. 
l Bygel Ø 11 mm. 
l Bygel avstånd 23 mm. 
l Bygelskydd av laminerat stål.

Vajerlås
l Valfri låsposition  
l Vajer 1800 mm. 
l Vajer Ø 10 mm.

8433
604

Utomhushänglås
l Låshus bredd 40 mm. 
l Bygel höjd 25 mm. 
l Bygel Ø 10 mm. 
l Bygel avstånd 13 mm.

HeatStop. Isolerar
HeatStop är en icke-keramisk specialisolering för avgassys-
tem och rörledningar som tål över +1000°C. Det är ett unikt 
arbetsmiljövänligt material, helt fritt från de asbestliknande 
fibrer som avges av de keramiska eller glasfiberbaserade 
isoleringsmaterial som hittills varit den enda lösningen för 
verkligt höga temperaturer.

HeatStop är 100% inert, materialet  
reagerar inte med luft eller vatten, är 
inte förbränningsbart och helt explo-
sionssäkert. HeatStops beståndsdelar 
är även naturligt motståndskraftiga 
mot UV-strålning, elektromagnetisk 
strålning och bibehåller sina egenska-
per både i kallt och varmt tillstånd.

l Tillverkad av krossad natursten  
    (basalt) utan extra tillsatser eller  
    kemikalier 
l Tillverkad på liknande sätt som 
    glasfiber 
l Draghållfastheten ligger mellan  
    glasfiber och kolfiber 
l Temperaturtåligheten överträffar  
    asbest men utan cancerrisk!

Då HeatStop inte är häftande medföljer 
aluminumtejp för att fästa ändarna.

Bredd Rulle Artnr

50 mm 7,8 meter HST50
Materialet är en modifierad spunnen 
basaltfiber med ett aluminiumlager.

Kraftigt Minikassaskåp  
med kombinationslås  
– Master Lock Safespace
Stabilt och tåligt mini-kassaskåp med 
kombinationslås, för nycklar och små-
prylar. Väderskyddslucka för det tydliga 
4-siffriga kombinationslåset.  
l Kan monteras på vägg. 
l Yttermått B 105 x H 135 x D 46 mm. 
l Innermått B 64 x H 96 x D 35 mm.

Kombinationshänglås Pro Series
Mycket kraftiga och motståndskraftiga. 
Välj mellan helt rostfria lås, mässings-
lås och gjutna stållås. 4-siffrigt änd-
ringsbart kombinationslås. Perfekt för 
byggarbetsplatser, industristängsel mm. 
                     l Flera modeller.  
                      l Se collinder.se!

Starka, säkra lås för stöldskydd och säkerhet
Vår huvudleverantör Master Lock har ett mycket stort utbud av kraftiga och säkra lås. 
Här är några exempel, främst för byggarbetsplatser, industrimiljöer och liknande. 

Master Lock Pro Series  
för maximal säkerhet!
Master Lock Pro Series är mycket  
kraftfulla lås för bruk inne och ute.

5415

1174D

1175DLH1175D

1177D

6121LJ 6327 
Bygelskydd!

312

Fler lås  

finns på vår  

hemsida!
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Bryt & Lås – Lockout & Tagout

Förebygg olyckor genom att ha full kontroll vid underhåll och  
reparationer med rätt utrustning för brytning och låsning av  
processer, energi och flöden. Bryt & Lås, eller Lockout & Tagout  
som det också kallas, förhindrar att el oavsiktligt kopplas in,  
maskiner startas och att rörinnehåll spolas ut. 

Jobba tryggt och säkert med Bryt & Lås
l Säkrare arbete vid underhåll, reparationer och rengöring. 
l Förhindrar skador på människor, utrustning och anläggningar. 
l Ökad säkerhet mot egna och andras misstag. 
l Alla uppmärksammar pågående ingrepp.

Vi har ett komplett program av lås, varningsskyltar och märkning 
för alla typer av ventiler, strömbrytare, stickproppar, tryckluft mm. 
Här bredvid är några exempel. Produkterna och mer info finns  
i vår nya katalog för Bryt & Lås och på collinder.se.

Full kontroll och färre olyckor 
vid underhåll och reparationer

 Hänglås och låsbyglar. Lås för rattventiler. Nyckelskåp för grupplockout. Lås för automatsäkringar. Låsbygelskyltar. Skrivare för tagout-skyltar. Vajerlås. Lås för kulventiler. Låshöljen för elkontakter.  Lockout-stationer.

Så säger lagen:
Utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter  
AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning.

A 2.22 Frånkoppling av energitillförsel
l Varje arbetsutrustning skall ha lätt identifier-
bara och entydiga anordningar för att frånkoppla 
all energitillförsel.
l Energitillförseln skall gå att koppla från och till 
utan risk.
l En frånkopplingsutrustning för energitillförsel 
skall, om det inte är uppenbart obehövligt, kunna 
låsas eller på annat sätt säkras mot obehörig 
återinkoppling.

A 2.23 Märkning, skyltar och  
varningsanordningar
l En arbetsutrustning skall ha den märkning, de 
skyltar och de varningsanordningar som krävs 
för säkerheten. Skylttexten skall vara på svenska.

B 2.1 Montering, installation, demontering,  
service, underhåll, rengöring och besiktning
l Vid service-, underhålls- och rengöringsar-
beten skall ingående energitillförsel normalt 
frånkopplas och om det inte är uppenbart onödigt 
skall frånkopplingsdonet låsas. Åtgärder skall 
vidtas så att eventuell ackumulerad energi inne i 
arbetsutrustningen inte kan orsaka oförutsedda 
rörelser eller andra farliga händelser.
l Om det inte är uppenbart omotiverat skall det 
finnas skyltar med upplysning om att service-, 
underhålls-, rengörings- eller besiktningsarbete 
pågår.Startpaket med det ni behöver!

Kom igång med Bryt & Lås snabbt och enkelt. Vi har startpaket 
och lockout-stationer anpassade för de flesta verksamheter. 

Bra start! Prata med vår försäljningschef Miki Rancic  
så får ni rätt Bryt & Lås-produkter. 

Ny katalog
för Bryt & Lås! Ring och 

beställ eller läs som pdf  

på collinder.se!
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Vajerlås 
För större  
objekt eller för att låsa  
flera ventiler med ett lås.

Lås för kulventiler 
Vi har flera olika typer av lås i olika storlekar 
för i stort sett alla kulventiler. Exempel:  
1 Master Lock. 2 BSafe. 3 Prinzing.

Låsbyglar
Låsbygel för upp till 24 häng-
lås. Finns med och utan plats 
för varningstext.

Multilås för flera olika ventiler
Mångsidigt ventillås från Brady uppbyggt av 
delar som kan kombineras på flera olika sätt 
för att blockera olika typer av ventiler.

Lås för el och automatsäkringar
Vi har flera olika lås för el och automatsäkringar. 
Även universallås som passar alla typer av automat-
säkringar. Beställ katalog eller läs på collinder.se!

Lås för vridspjällsventiler
Vi har flera modeller som  
passar för ventiler  
i olika stor-  
lekar.

Vi har flera 
vajerlås med olika  

längd och diameter  
på vajern.

Lockouthänglås finns i stål, 
aluminium och plast i flera 
färger och olika storlek på 
låshus och bygel. Kan fås med 
lika eller olika låsning och 
med huvudnyckel.

1 2 3

Gylling universallås med lockout-
hänglås helt i ickeledande plast.

Master Lock har specialanpassade 
pin-lås för olika automatsäkringar.

 Hänglås och låsbyglar. Lås för rattventiler. Nyckelskåp för grupplockout. Lås för automatsäkringar. Låsbygelskyltar. Skrivare för tagout-skyltar. Vajerlås. Lås för kulventiler. Låshöljen för elkontakter.  Lockout-stationer.

Lås för  
rattventiler
Finns i storlekar för rattar med 25 till 355 mm diameter samt 
variabelt lås med justerbar öppning från 25 till 165 mm.

Lockouthänglås

Kolla in
hänglås för elbrytning  

med smalare syrafast  

bygel – även hänglås 

helt i plast!

Ny katalog
för Bryt & Lås! Ring och 

beställ eller läs som pdf  

på collinder.se!
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Elmärkning

Flexilabel & Cablelabel. Kabelmärkning för utskrift i skrivare

Cablelabel TFL kabelmärken för termotransferskrivare
Utstansade kabelmärken på rulle av halogenfri polyester. För termotransfer- 
skrivare. Fästs med två buntband. Finns gul och vit. Lämplig inomhus.

Produkt Antal Förpackning Artnr

Cablelabel kabelmärken TFL2H 9,9 x 28 mm. Gul 1000 st 1 rulle FL83254770

Cablelabel kabelmärken TFL2H 9,9 x 28 mm. Vit 1000 st 1 rulle FL83254775

Cablelabel PUR kabelmärken för termotransferskrivare
Utstansade kabelmärken på rulle av halogenfri PUR – Thermoplastic  
Polyether-Polyurethane. Anpassad för mycket höga krav på varaktighet.  
Utskrift i termomtransferskrivare. Fästs med två buntband.  
Finns gul och vit. Lämplig både inomhus och ute.

Produkt Antal Förpackning Artnr

Cablelabel kabelmärken PUR 60 x 10 mm. Gul 1000 st 1 rulle FL83260191

Cablelabel kabelmärken PUR 60 x 10 mm. Vit 1000 st 1 rulle FL83260193

Cablelabel LFL kabelmärken för laserskrivare
Kabelmärken på ark av halogenfri polyester som skrivs ut i laserskrivare.  
Märkena fästs med buntband. Fästhål för två buntband. Lämplig inomhus. 
Arken är gula på ena sidan och vita på andra. Båda sidor kan skrivas ut.

Produkt Antal Förpackning Artnr

Cablelabel kabelmärken LFL2H 9,9-28 mm på ark A5, Gul/Vit, vändbar 40 st/ark 10 ark FL83254750

Cablelabel kabelmärken LFL2H 9,9-28 mm på ark A4, Gul/Vit, vändbar 56 st/ark 10 ark FL83254765

Flexilabel LFL kabelmärken för laserskrivare
Kabelmärken på ark av halogenfri polyester som skrivs ut i laserskrivare  
av kontorstyp. Märkena monteras i skyddande skylthållare som fästs på  
kabeln med två buntband. Lämplig både inomhus och ute. Arken är gula  
på ena sidan och vita på andra. Båda sidor kan skrivas ut. Kan även fås  
i andra färger och storlekar. 

Produkt Antal Förpackning Artnr

Flexilabel kabelmärken LFL 9,5-35 mm. Gul/Vit, vändbar 145 st/ark 10 ark FL83254670

Skylthållare PTEF med hål för två buntband, för LFL 9,5-35 mm 50 st 1 påse FL83254963

Färgband för termotransferskrivare
För utskrift på Flexilabel, Cablelabel och Flexiprint rekommenderas färgband Armor AXR 7+.

Färgband Kärna Bredd Längd Artnr

Armor AXR 7+ 25,4 mm 90 mm 300 m 28509-90

Armor AXR 7+ 12,7 mm 110 mm 74 m 28603-110

Rätt metoder för elmärkning
Vänd dig till oss när du ska märka ledningar, kablar och elinstallationer så får du rätt produkt  
för varje jobb. Vår huvudleverantör av lednings- och kabelmärkning är Fleximark.
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Elmärkning

Flexiprint. Ledningsmärkning 
för utskrift i skrivare

Flexiprint ledningsmärken för termotransferskrivare
Ledningsmärken på rulle för utskrift i termotransferskrivare. 
Märkena rymmer 1 eller 2 rader text med upp till 7 tecken.

Material: Polyester, halogenfri. 
Färger: Gul, grön, blå, vit och röd. 
Förpackning: Rulle om 2000 märken.

Lednings- 
area mm2

Märken för termo-
transferskrivare

Antal i 
bredd

Artikelnummer
Gul Grön Blå Vit Röd

0,25 - 0,75 Flexiprint TF0 4 FL83254372 FL83254393 FL83254386 FL83254365 FL83254379

0,75 - 1,5 Flexiprint TF1 4 FL83254378 FL83254394 FL83254387 FL83254366 FL83254380

1,5 - 2,5 Flexiprint TF1B 4 FL83254374 FL83254395 FL83254388 FL83254367 FL83254381

2,5 - 6,0 Flexiprint TF2 4 FL83254375 FL83254396 FL83254389 FL83254368 FL83254382

6,0 -16,0 Flexiprint TF3 4 FL83254376 FL83254397 FL83254390 FL83254369 FL83254383

Syrafasta märkningar 
Färdigpräglade syrafasta stålskyltar SS2348 för kablar och  
komponenter. Monteras på kablar med stålbuntband (se sid 11)  
och på annat med skruv eller nit. Texthöjd 4,2 mm. Längd anpassas  
efter textmängd. Höjd 9,9 mm vid en rad, 13,9 mm vid 2 rader.

Flexiprint ledningsmärken för laserskrivare
Ledningsmärken på kartor för utskrift i laserskrivare av 
kontorstyp. Märkena rymmer 1 eller 2 rader text med upp 
till 7 tecken.
Material: Polyester, halogenfri. 
Färger: Gul, grön, blå, vit och röd. 
Förpackning: 25 kartor

Lednings- 
area mm2

Märken för  
laserskrivare

Antal  
/karta

Artikelnummer
Gul Grön Blå Vit Röd

0,25 - 0,75 Flexiprint LF0 60 FL83254400 FL83254402 FL83254404 FL83254406 FL83254408

0,75 - 1,5 Flexiprint LF1 60 FL83254420 FL83254422 FL83254424 FL83254426 FL83254428

1,5 - 2,5 Flexiprint LF1B 60 FL83254460 FL83254462 FL83254464 FL83254466 FL83254468

2,5 - 6,0 Flexiprint LF2 60 FL83254500 FL83254502 FL83254504 FL83254506 FL83254508

6,0 -16,0 Flexiprint LF3 20 FL83254520 FL83254522 FL83254524 FL83254526 FL83254528

Flexiprint finns på ark som passar i vanliga laserskrivare  
och på rulle för termotransferskrivare. På vår hemsida kan  
du ladda hem gratis programvara där alla Flexiprint-produkter 
finns inlagda. Skriv in text manuellt eller importera den från 
Excel eller filer från andra program och databaser. Skriv ut! 
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Elmärkning

Kabelmärkningsetiketter
För utskrift på termotransferskrivare eller laserskrivare.  
Vi levererar skrivare, programvara, etiketter och färgband. 
Vid behov även färdigskrivna märkningar.

Märkning på krympslang
För utskrift i termotransferskrivare. Vi levererar skrivare, 
programvara, krympslang och färgband. Om du vill gör vi 
färdig märkning åt dig. Se krympslang för utskrift sid 75.

Kabelmärken  
Wrap-around 
Transparenta kabelmärken 
med färgad skrivyta. Vid 
montering viras den trans-
parenta delen runt om kabeln 
och över texten, som då  
skyddas. För termotranfer- 
eller laserskrivare. Med 
perforering mellan varje  
etikettrad. Standard är vit  
eller gul skrivyta. Andra  
färger levereras på begäran.

Kabelflaggor 
Kabelflaggor finns på rulle  
för utskrift på termotrans-
ferskrivare. Monteras som 
en flagga på kabeln.  
Flaggorna har god bestän-
dighet och kan tryckas på 
båda sidor. Finns i flera 
storlekar i olika vita  
material.

l Se collinder.se.
Med cab A4+M skrivare och Sumitube PB2(3X) eller Woer 
RSFR-H krympslang gör du tålig märkning snabbt och effektivt. 

Eltejper för proffs

Eltejp Bredd x längd Artnr

Vulktejp, svart butylgummi 19 mm x 10 m. 44 121-19

Vulktejp, svart butylgummi 25 mm x 10 m. 44 121-25

Vulktejp, svart butylgummi 38 mm x 10 m. 44 121-38

Vulktejp, svart butylgummi 50 mm x 10 m. 44 121-50

Eltejp 85 CV, svart. 0,21 mm vinylfolie 19 mm x 20 m 44 100

Reparationstejp GLF, svart 51 mm x 2,6 m 44 110

Vulktejp butylgummi
Själv-vulkaniserande tejp som tätar mot kontaktdon etc. 
Används mot läckor och isolering av elledningar. Den består 
av en bärare av PIB-gummi utan något häftämne med 
skyddsliner. Genom att töja tejpen och linda den på sig självt 
självvulkar den snabbt till en homogen massa, och ger då en 
perfekt tätning. Användningsområden är bland annat skydd 
och tätning av kabelskarvar, skydd mot slag och stötar, skydd 
mot korrosion och lagning av läckor på rör och slangar.

Isoleringstejp Eltejp 
Premium 85 CW
Av bästa kvalitet. Isolerar 
blanka ledare vid nyinstal-
lation och reparation. 0,21 
mm tjock, vädertålig vinyl- 
tejp för professionella 
användare som ökar det 
mekaniska och elektriska 
skyddet. Tejpen har tryckak-
tiverat adhesiv, är brandtålig 
och fungerar som huvudiso-
lering för ledningar upp till 
600 Volt. Certifikat: UL 510, 
ASTM-D3005, MIL-I-24391C.

Reparationstejp  
GLF Jacket Repair
Används för att reparera  
höljen eller ledningar när  
svår och tuff miljö skadar 
eller punkterar original-
ledningen, t ex för skadade 
gruvkablar och andra  
grövre ledningar i tuffa  
omgivningar. Extremt  
stryktålig, med utmärkt  
fuktisoleringsförmåga. 
Godkänd under 30 CFR 7.404, 
godkännande nr P-7K-SK-
153082-1-MSHA.
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Krympslang

Tunnväggig  
krympslang
Av polyolefin, för isolering 
och skydd för kablar och 
kabelstammar.

Krympslang   
     för alla  
       behov

Tunnväggig med lim
Av polyolefin, med lim, ger 
isolering och fuktskydd vid 
skarvning, mot komponenter 
och liknande.

Tunnväggig för  
speciella krav
Speciella material med t ex 
extra god termisk, kemisk 
och mekanisk beständighet.

Mellanväggig
Finns med eller utan lim, 
används som mekaniskt 
skydd för kablar, slangar och 
rörformade föremål.

Tjockväggig 
Finns med eller utan lim. 
Mekaniskt skydd för kablar, 
slangar och rör, under jord 
och i vatten.

Krympskarvar
För vattentät skarvning av 
ledningar. 

Miniboxar
För krympslang med eller 
utan lim, för reparation och 
underhåll i elanläggningar,  
i båten och i bilen.

Värmepistoler
Vi har ett sortiment av gas-
drivna värmepistoler som är  
lämpliga för krympslang – och  
för att göra crème brûlée!

Sumitomo      m fl

Vare sig du behöver 
krympslang för isolering  
och dragavlastning i elektriska 
anläggningar, för tätning  
och som mekaniskt skydd,  
för märkning eller av enbart 
estetiska skäl så har vi den 
sort och kvalitet du behöver.

Våra huvudleverantörer är  
världsledande Sumitomo och 
Woer men vi kan ordna även  
andra fabrikat. Nedan några 
exempel på Sumitomo samt 
krympskarvar, miniboxar och  
värmepistoler. Ovan till höger 
Woer krympslang.

l Läs mer på collinder.se.
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Krympslang

Krympslang för utskrift i termotransferskrivare

Tyska cab A4+M termotransferskrivare  
för utskrift på krympslang
För utskrift på krympslang krävs att skrivaren klarar tjocka 
material och att färgbandet är rätt för produkten och använd-
ningsområdet. Tyska cab etikettskrivare A4+M är anpassad 
för utskrift på tjocka material, t ex krympslang. Den kan också 
klippa eller perforera mellan varje märkning.

Att märka med krympslang ger säker och varaktig märkning 
som alltid sitter på plats. Vi har rätt krympslang och utrust-
ningen du behöver för att märka snabbt, tåligt och ekonomiskt!

Wotube RSFR-H
Gul, vit, svart Woer RSFR-H 
flat slang som krymper 3:1 
är perfekt för utskrift i skri-
vare. Flexibel och halogenfri!

Sumitube PB2
Sumitube PB2(3x) flat slang 
som krymper 3:1 är speciellt 
tillverkad för märkning med 
termotransferskrivare. 

Bra i publika miljöer!
Woers krympslang är miljövänligt halogenfri men har ändå 
högsta flambeständighet. Det gör den lämplig att använda  
bl a i publika transportmedel och byggnader. 

l Läs mer på collinder.se.

Woer W-1-H (RSFR-H)  
tunnväggig krympslang 
Halogenfri, tillverkad av poly-
olefin. Tunnväggig, mycket 
flexibel krympslang, lämplig 
för skydd och isolering av 
kablar och kabelknippen. 
Krympförhållande 2:1 . 
Godkänd enl UL-WV1. Finns 
i ett stort antal färger och 
storlekar. 

Woer SBRS tunnväggig  
krympslang med lim
Halogenfri, tillverkad av poly-
olefin. Tunnväggig, flexibel 
krympslang med invändigt 
limskikt. Krympförhållande 
3:1. Levereras normalt i 
svart, tillverkas på beställ-
ning i andra färger.

Krympslang Woer.  
Miljövänligt halogenfri  
och flambeständig
Vi har introducerat ett nytt krympslangsfabrikat på den 
svenska marknaden – kinesiska Woer som är en av de allra 
största tillverkarna av krympslang. Genom sin höga kvalitet, 
sitt breda sortiment och produktutveckling har Woer nått en 
stark position på världsmarknaden. Vi lagerför ett antal  
speciellt intressanta varianter av Woer krympslang som  
ger många fördelar för dig.
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Märkning, information & säkerhet

Tala med oss!

Therese Malmsten
Innesäljare, Order
Specialist på:  
Etiketter, etikettskrivare 
Direkt 040-41 90 37 
Epost therese.malmsten 
@collinder.se

Pontus Fahlstedt
Order, Inköp, fakturor, 
Logistik
Specialist på:  
Bryt & Lås-produkter
Direkt 040-41 90 30 
Epost pontus.fahlstedt 
@collinder.se

Marcus Bjärsholm
Mjukvaror och skrivare
Specialist på:  
Support & problemlösning
Direkt 040-41 88 36 
Epost marcus.bjarsholm 
@collinder.se

Miki Rancic
Försäljningschef
Specialist på:  
Bra på att hitta fungerande 
lösningar åt kunder
Direkt 040-41 88 34 
Epost miki.rancic@ 
collinder.se

Bo Bratt
Säljare mellersta  
och norra Sverige
Specialist på:  
Har en bra baskunskap om  
de flesta produkter vi har
Direkt 0709-98 13 40 
Epost bo.bratt@collinder.se 

Johan Sjöstrand
Produktionschef
Specialist på:  
Allt som vi kan tillverka
Direkt 040-41 90 33 
Epost johan.sjostrand@
collinder.se

Johan Persson
Printer- och mjukvaru-
support, problemlösning
Specialist på:  
UV-/vädertest.
Direkt 040-41 88 36 
Epost johan.persson 
@collinder.se

Mika Canter
Säljare Etikettsystem  
hela Sverige
Specialist på:  
Etikettsystem
Direkt 0768-17 76 77 
Epost mika.canter 
@collinder.se

Viola Andersson
Innesäljare, Order
Specialist på:  
Krympslang, buntband
Direkt 040-41 88 35 
Epost viola.andersson 
@collinder.se

Philip Larsson
Logistik- och Lageransvarig
Specialist på:  
Snabba leveranser
Direkt 040-41 90 39 
Epost philip.larsson 
@collinder.se

Peter Eng
Produktansvarig Skyltar, 
Gravyr och Dekaler
Specialist på:  
Skyltar och avspärrning
Direkt 040-41 88 37 
Epost peter.eng@collinder.se

Susanne Martinsson
Innesäljare, Order
Specialist på:  
Skyltar, rör och varsel och 
material till märkmaskiner
Direkt 040-41 88 32 
Epost susanne.martinsson 
@collinder.se

Mats Richardson
Produktansvarig Märk- 
maskiner och Etikettsystem
Specialist på:  
Printrar
Direkt 040-41 88 38 
Epost mats.richardson 
@collinder.se

Ulf Thorén
Seniorkonsult,  
produktansvarig Etiketter 
och Krympprodukter
Specialist på:  
Etikettsystem
Direkt 040-41 90 38 
Epost ulf@collinder.se

Marianne Henriksson
Produktion och inköp 
tryckeri
Specialist på:  
Skyddsombudsfrågor
Direkt 040-41 90 32 
Epost marianne.henriksson 
@collinder.se

Björn Collinder
VD, Produktansvarig  
Rörmärkning och Bryt & Lås
Specialist på:  
Rörmärkning, Bryt & Lås,  
skyltlösningar, Flex Impact.
Direkt 040-41 88 31 
Epost bjorn@collinder.se


