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Beton

RepaRation

Anvendelsesområder:
• Til indendørs og udendørs områder
• Til tung trafik (fx gaffeltruck)
• Til hurtig reparation af op til 100 mm dybe 

huller i betongulve o.lign.

Variant Vare nr.
25 kg. 10.100.004

Til reparation af store og dybe huller.

Beton Overflade 
   Reparationssæt
Til reparation af betongulve med fejl i overfladen

Egenskaber:
• 2-komponent overflade reparation mix: bestående af 

reparationscement og hærder 
• Selvnivellerende
• Permanent binding til overflade materialet allerede ved 

en tykkelse på 3 mm
• Støvfri
• Dobbelt så hård som beton opnået igennem polymer 

optimering
• Meget høj bæreevne
• Let at udlægge
• 3 mm til 15 mm dybde
• Forbrug: ca. 25 kg på 4 m2 i 3 mm tykkelse
• Kan betrædes efter ca. 6 timer
• Farve: grå

Anvendelsesområder:
• Til indendørs og udendørs områder
• Til reparation af betongulve med fejl i overfladen
• Til udjævning af ujævne overflader
• Til tung trafik (fx gaffeltruck)
• Som et støvfrit finish eller som en jævn overflade til 

efterfølgende belægning

Variant Vare nr.
25 kg. 10.100.003

Beton

RepaRation

Egenskaber:
• 2-komponent: Epoxy beton reparationsmørtel og hærder
• Ekstrem hård og slidstærkt
• Vedvarende og holdbar binding, allerede ved en dybde på 5mm
• Resistent overfor flere kemikalier
• Vandtæt
• Støver ikke
• Stort temperatur margin 
• Meget høj bæreevne
• Formbar
• Grunder er ikke nødvendigt
• Kan påføres ved temperaturer mellem +10°C og +30°C
• Underlaget skal være tørt og ikke i direkte sollys under udførelse
• Bearbejdningstid er op til 60 minutter efter blanding epoxy beton 

og hærder
• Anvendelse: ca. 10 kg - til 1,2 m2 med en tykkelse på 5 mm
• Dybde: 50 mm - ellers kan reparationen udføres af flere omgange
• Hærdnings tid: 6-8 timer - afhængig af temperatur
• Kan betrædes efter 3-6 timer 
• Farve: grå

Ved brug af

10 kg.
Rækker sættet til 
ca. 1,2 m2 ved en 
tykkelse på 5 mm.

Max Dybde 

50 mm
Ellers udfør af 
flere omgange.

Hærdnings tid

 6 - 8 
Timer

Afhængig af 
temperatur

Beton Reparationssæt
Til reparation af beton, stengulve o.lign. 
Til indendørs og udendørs områder, samt Ved tung trafik

Variant Vare nr.
10 kg. 10.100.001
25 kg. 10.100.002

Anvendelsesområder:
• Til indendørs og udendørs områder
• Til reparation af beton, stengulve o.lign.
• Ved tung trafik
• Huller
• Slidte områder
• Defekte trin og ujævne områder
• Nivellering
• Reparation af beskadigede fuger og samlinger

I forhold til normal beton
4 gange så stor trykmodstand 
7 gange så stor trækstyrke
8 gange mere fleksibel

Beton Lappesæt
Til super hurtig reparation af huller
i betongulve o.lign. op til 100 mm dybe.

Egenskaber:
• 2-komponent lappesæt/hulreparation mix: bestående af reparationscement og hærder 
• Til overfladiske eller dybe huller (fra 5 mm op til maksimalt 100 mm)
• Meget hurtig modstandsdygtig overfor belastning
• Selvnivellerende
• Permanent og holdbar binding til overflade materialet allerede ved en tykkelse på 3 mm
• Støv-fri
• Dobbelt så hård som beton opnået igennem polymer optimering
• Grunder ikke nødvendigt
• Forbrug: ca 25 kg på 2,5 m2 i 5 mm tykkelse
• Hærdetid: ca. 2 timer afhængig af temperatur
• Kan betrædes efter ca. 6 timer
• Farve: grå

Fjern løst og porøst materiale 
fra hullet og dæk af !

Fyld i, glat ud, færdig !



Side 4 Side 5
Ring til vores kundeservide på:

40 99 88 88www.thamus.dk Kataloget indeholder kun et lille udpluk af vores varer !
Se mere på hjemmesiden på www.thamus.dkOpret en konto på vores hjemmeside for at se dine priser

epoxy

Epoxy Gulvbelægning
Til tung trafik, blandt andet velegnet til steder med truckkørsel,.

Egenskaber:
• Fremragende vedhæftning på beton, sten og asfalt gulve
• Kun en behandling nødvendig
• Giver en attraktiv, blank og glat overflade
• Særdeles lang levetid og holdbarhed
• Velegnet til gaffeltrucks og tung lastvognstrafik
• Kan betrædes og genbehandles efter ca. 12 timer
• Polering og priming af overfladen anbefales inden behandling
• For åbne og porøse overflader er priming nødvendigt (se tilbehør)
• Nylagt beton skal være gennemhærdet inden behandling

Variant Vare nr.
Grå - 5 liter 11.120.301
Lys Grå - 5 liter 11.120.901

Egenskaber:
• 2-komponent epoxy resin system
• Bestående af epoxy og hærder
• Vandbaseret (opløsningsmiddel-frit)
• Meget nem at bruge
• Selvnivellerende efter påførsel med en malerulle eller pensel.
• Fremragende vedhæftning på blandt andet beton, sten og trægulve
• Kan også anvendes på i forvejen coatede overflader (flere lag coating muligt)
• En behandling er nok for let trafik
• Giver en attraktiv mat finish
• Holdbar og langvarig løsning
• Let at rengøre
• Støvfrit
• Uigennemtrængelig
• Lugt-frit
• Modstandsdygtig over for olier, brændstoffer og smøremidler, opløsningsmidler og rengøringsmidler
• Modstandsdygtig over for kemikalier - fortyndede syrer, baser, salt og sukker
• Modstandsdygtig over for de fleste bakterier
• Forbedrer hårdhed på betongulve
• Kan anvendes på frisk beton efter 7 dage
• Priming anbefales, se tilbehør
• Forbrug: ca. 5 kg til 30-40m²
• Kan betrædes og genbehandles efter ca. 12 timer
• Kan belastes efter 24-36 timer afhængig af temperatur og fugtighed
• Kemisk gennem hærdet efter 7 dage
• Installation temperatur + 10 ° C til + 30 ° C
• Krav til behanling: underlaget skal være tørt, rent, fri for støv og fedt
• Behandlingstid efter blanding af de 2-komponenter er maksimalt 90 minutter
• Leveres i 5kg spand
• Farver: grå og lysegrå

Anvendelsesområder:
• For let til medium trafik i mange forskellige 

kommercielle og industrielle faciliteter
• Mindre lagerfaciliteter uden gaffeltruck trafik
• Produktion faciliteter
• Butikker og centre
• Showrooms og udstillingshaller
• Fødevareindustrien: mejerier, bryggerier, 

bagerier, slagterforretninger, slagterier og 
lignende.

Variant Vare nr.
Grå, mat - 5 liter 11.111.301
Grå, blank - 5 liter 11.112.301
Lys grå, mat - 5 liter 11.111.901
Lys grå, blank - 5 liter 11.112.901

Se vores skridsikre
epoxy på hjemmesiden

Anvendelsesområder:
• For tung trafik i mange forskellige kommercielle og industrielle faciliteter
• Ideel i pakhuse og lagerhaller med tung gaffeltruck trafik
• Produktionsfaciliteter, butikker, autoværksteder
• Maskinhaller og multi parkeringshuse
• Showrooms og udstillingshaller
• Fødevareindustrien: mejerier, bryggerier, bagerier, slagterforretninger og slagterier

Standard Epoxy
Velegnet til steder med alm. trafik 

Egenskaber:
• Færdig blandet bitumen
• Kan benyttes ved både våde, kolde og varme forhold
• Ingen særlige forberedelser nødvendig og ingen behov for grunder
• Klar til brug - ikke behov for at tilsætte noget
• Kort sagt: fyld blandingen i hullet og komprimer (stamp det ned)
• Til komprimering kan vores stamper bruges (se tilbehør)
• Færdsel kan optages umiddelbart efter udførsel
• Ekstremt holdbart
• Anvendelse indtil en dybde på 10 mm i et lag - gentag proceduren ved 

større dybder
• Forbrud: ca. 25 kg  til 1 m² ved en tykkelse af 15mm (komprimeret)
• Farve sort

Asfalt Reparationssæt
Til hurtig reparation af huller i asfalt, opkørsler mv.

Variant Vare nr.
25 kg. 10.200.001

Firkantet stamper
   med stål skaft

• Til komprimering
• Ideel til Asfalt
• Lang, lakeret skaft for nem håndtering
• Stål skaft for holdbarhed
• Vægt 4,5 kg
• Længde 1,37 m

Vare nr.
16.100.004

asfalt

RepaRation

Anvendelsesområder:
• Til hurtig reparation af huller i asfalt overflader
• Anvendelig overalt og i al slags vejr
• Egnet til tung trafik
• Enkel og hurtig afhjælpning af huller i asfalt overflader uanset vejret
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OPP PVC markeringstape
Ekstra kraftig, til indendørs områder med let til medium trafik

Egenskaber:
• PVC film
• Beskyttende OPP lamineret overflade (Polypropylen laminering - for klare farver og let regøring)
• Selvklæbende bagside uden bagsidefilm
• Iøjnefaldende farver
• Hurtig og enkel installation
• Nem håndtering og præcis installation med applikator (se Tilbehør)
• Kan anvendes på de fleste underlag
• Der anbefales primer ved installation på beton, træ og asfalt gulve
• Modstandsdygtig overfor overrivning
• Tåler tung trafik, såsom gaffeltruck
• Rengøringsvenlig
• Kan installeres ved temperature fra 12 ° C
• Underlaget skal være tørt og rent inden installation
• Kan betrædes straks og belastes efter 6-8 timer
• Maksimal vedhæftning efter 72 timer - afhængig af temperatur og fugtighed
• Fås i 50mm og 75mm brede, 16,5m og 33m længde
• Tykkelse: 0.20mm
• Farver: sort/gul og rød/hvid

Anvendelsesområder:
• Iøjnefaldende gulv mærkning med advarsel effekt
• Til indendørs områder
• For let til medium trafik
• For yderligere sikkerhed i virksomheden
• Til mærkning, beskytte, vejlede, begrænsning og blokering
• Til markering af lagerområder
• Kan anvendes til mærkning af indkørsel i henhold til BGV A8 (VBG 125)
• Sort/gul - permanent fare advarsel
• Rød/hvid - midlertidig fare advarsel (fx byggepladser, vedligeholdelse job etc.) 

Farve 50mm x 16,5m 75mm x 16,5m
Sort / Gul 12.220.H01 12.220.H03
Hvid / Rød 12.220.K01 12.220.K03

Gulv markeringstape applikator

• Kraftig metalkonstruktion med gummi håndtag
• Gør arbejdet lettere
• Lige linier hver gang
• Nedadgående pres sikrer god vedhæftning
• Ekstra rulleholder
• Vægt: 6,8 kg.

Vare nr.
16.300.001

opmæRknings

tape

Rulle længde:
16,5 Meter

PVC gulv markeringstape
Til indendørs områder med let trafik (gående, lagervogne mv.)

Egenskaber:
• PVC film
• Selvklæbende uden bagside film
• Iøjnefaldende farver
• Hurtig og enkel installation
• Nem håndtering og præcis installation med applikator (se Tilbehør)
• Der anbefales primer ved installation på beton, træ og asfalt gulve
• Rengøringsvenlig
• Kan betrædes straks og belastes efter 6-8 timer
• Tykkelse: 0,15 mm
• Rullerne har en længde på 33 meter.

Anvendelsesområder:
• Anvendelsesområder:
• Til indendørs områder
• Til let trafik
• Til markering af lagerområder
• Særdeles velegnet til organisering i henhold til Lean m.fl.
• Kan anvendes til mærkning af indkørsel i henhold til BGV A8 (VBG 125)
• Sort / gule striber - permanent fare advarsel
• Rød / hvide striber - midlertidig fare advarsel (fx byggepladser, vedligeholdelsesopgaver mv)

Farve 50mm x 33m 75mm x 33m
Sort 12.210.002 12.210.004
Gul 12.210.102 12.210.104
Blå 12.210.402 12.210.404
Rød 12.210.502 12.210.504
Grøn 12.210.602 12.210.604
Hvid 12.210.802 12.210.804
Orange 12.210.902 12.210.904
Sort / Gul 12.210.H02 12.210.H04
Rød / Hvid 12.210.K02 12.210.K04

Få hjælp til monteringen !
Mangler i hjælp eller rådgivning vedrørende montering af tapen?

så ring til os på: 40 99 88 88

Vil i spare jer selv for besværet? 
så lad vores serviceteam klare arbejdet!

Vi kan endda udarbejde en hel eller halvårlig serviceplan
så vi kommer og tjekker om der er mangler eller defekter i din

opmærkning, finder vi fejl, udbedrer vi om muligt  fejlen 
inden vi forlader din virksomhed !

opmæRknings

tape

Rulle længde:
33 Meter
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skRidsikkeR

tape

m2 Anti-slip tape, Signal farver

Egenskaber:
• PVC baseret net for korn
• Selvklæbende bagsiden med aftagelig film (release liner) som klæbe-

lag beskyttelse (for alle m2 Anti-Slip Tape)
• Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
• Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
• Fås i ruller og forskårne strimler
• Meget dristig, lys og skridsikkert gulv mærkning
• Fås i signal-farverne: gul, orange, pink og grøn

Anvendelsesområder:
• Anvendelsesområder:
• Til indendørs områder
• Til lav eller medium trafik
• Indgange, passager og stier
• Trin, skråninger og ramper

Bredde Gul Orange Pink Grøn
19mm 14.122.M01 14.122.N01 14.122.P01 14.122.Q01
25mm 14.122.M03 14.122.N03 14.122.P03 14.122.Q03
50mm 14.122.M05 14.122.N05 14.122.P05 14.122.Q05

Rulle længde:
18,3 Meter

m2 Anti-slip tape, Advarende
Egenskaber:
• PVC baseret net for korn
• Selvklæbende bagsiden med aftagelig film (release liner)  

som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Anti-Slip Tape)
• Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
• Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
• Fås i ruller og forskårne strimler
• Solid produkt (ikke laminat)
• Farver: gul/sort, rød/hvid

Anvendelsesområder:
• Permanent, midlertidig mærkning eller advarsel om særlige farlige områder
• Forebyggelse af faldulykker samt de medfølgende omkostninger
• Afhjælper glatte, våde underlag eller overflader tilsmudset med olie eller fedt
• Til indendørs og udendørs områder
• Til lav, medium eller høj trafik
• Indgange, passager og stier
• Trin, skråninger og ramper
• Maskiner og køretøjer
• Køkkener og kantiner
• Terrasser, shelters m.fl.

Bredde Rød / Hvid Gul / Sort
25mm 14.123.K03 14.123.H03
50mm 14.123.K05 14.123.H05
75mm 14.123.K06 14.123.H06

100mm 14.123.K07 14.123.H07
150mm 14.123.K08 14.123.H08

Findes også i skridsikker udgavese hjemmesiden

Linie markerings maling
Til tung trafik, 2 komponent epoxy (vandbaseret)

Variant Vare nr.
Gul - 1 liter 12.110.101
Hvid - 1 liter 12.110.801

Gulv markering, GRP
(glassfibre reinforced plastic)

Egenskaber:
• Lister lavet af GRP (glassfibre-reinforced plastic)
• Særdeles stærk og robust materiale.
• Kan monteres med skruer eller lim.
• Tåler belastning med tunge køretøjer som f.eks. gaffeltruck.
• Velegnet til alle overflader.
• Tykkelse: 2.5mm
• Farve: Gul (UV Stabil) Variant Vare nr.

50 x 1000mm 12.300.101
50 x 2500mm 12.300.102

opmæRknings

maling / gRp

Rulle længde:
18,3 Meter

Egenskaber:
• 2-komponent epoxy resin system
• Bestående af epoxy og hærder
• Vandbaseret (opløsningsmiddel-frit)
• Meget nem at bruge
• Tykflydende slidstærk coating
• Farver: Gul/Hvid
• Selvnivellerende efter påførsel med en malerulle eller pensel.
• Fremragende vedhæftning på blandt andet beton, sten og asfalt.
• Kan også anvendes på i forvejen coatede overflader.
• Et lag er nok.
• Krymper ikke under hærdning.
• Blank overflade.
• Særdeles holdbar og med stor slidstyrke.
• Velegnet til steder med gaffeltrucks og tung trafik.
• Støvfrit
• Uigennemtrængelig
• Lugt-frit.
• Nem at rengøre.
• Modstandsdygtig over for olier, brændstoffer og smøremidler, opløsning-

smidler og rengøringsmidler
• Modstandsdygtig over for kemikalier - fortyndede syrer, baser, salt og 

sukker
• Modstandsdygtig over for de fleste bakterier
• 1 Liter rækker til ca. 50 meter linie i 50mm bredde.
• Kan betrædes efter en tørretid på ca. 4-5 timer
• Kan belastes efter 8-10 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed.
• Kemisk gennemhærdet efter 5 dage.
• Installations temperatur +10°C til +30°C
• Krav til behanling: underlaget skal være tørt, rent, fri for støv og fedt
• Underlaget der skal behandles bør slibes med sandpapir før brug.
• Ved åbne og porøse overflader anbefales priming inden brug.
• Frisk beton skal være helt gennemhærdet
• Behandlingstid efter blanding af de 2-komponenter er 15 minutter.
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 skRidsikkeR

tape

m2 Anti-Slip Tape, Public 46
Ideel til områder med meget trafik, 
f.eks. butikscentre, idrætscentre,
busser, parkeringskældre mv.

Egenskaber:
• PVC baseret net for korn
• Selvklæbende bagsiden med aftagelig film (release liner) 

som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Anti-Slip Tape)
• Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
• Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
• Fås i ruller og forskårne strimler
• Smuds resistent - fastholder udseende længe
• Langvarig advarsels opmærkning med høj effekt
• Multi-farvede korn partikeler (for bibeholdels af udseende)
• Farve: gul

Rulle længde:
18,3 Meter

Bredde Vare nr.
25mm 14.12B.103
50mm 14.12B.105

100mm 14.12B.107
150mm 14.12B.108

m2 Anti-Slip Tape, Formbar
VED HJÆLP AF DEN INDBYGGEDE ALUMINIUMSFOLIE FORMES TAPEN 
TIL EMNET OG TAPEN HOLDER DERVED FORMEN.

Egenskaber:
• Aluminium baseret net for korn
• Selvklæbende bagsiden med aftagelig film (release liner) 

som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Anti-Slip Tape)
• Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
• Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
• Fås i ruller og forskårne strimler
• Optimal installation opnås ved hjælp af en gummihammer 

eller en hård gummirulle.
• Farver: sort, gul og gul/sort

Anvendelsesområder:
• Til indendørs og udendørs arealer
• Til medium eller høj trafik
• Afhjælper glatte, våde underlag eller overflader tilsmudset 

med olie eller fedt
• Specielt velegnet til ujævne, ru eller profilerede områder
• Egnet til rillet, ternet og bølgede overflader
• Indgange, passager og stier
• Steps, skråninger og ramper
• Maskiner og køretøjer
• Velegnet til bøjning omkring alle typer kanter

TAPEN KAN BÅDE KØBES I RULLER A 18,3 METER. SAMT I 
SKÅRNE ARK I PAKKER A’ 10 STK. SE MERE PÅ HJEMMESIDEN!

Findes også i en grov udgave.
Kornstørrelse 24, dog kun i sort !

skRidsikkeR

tape

m2 Anti-Slip Tape, Almen Anvendelse
Ideel til skridsikker opmærkning i værksteder, produktionslokaler,
lagerhaller, trappekanter mm.

Bredde Sort Gul Klar Grå Blå Røc Grøn Brun
19mm 14.121.001 14.121.101 14.121.201 14.121.301 14.121.401 14.121.501 14.121.601 14.121.701
25mm 14.121.003 14.121.103 14.121.203 14.121.303 14.121.403 14.121.503 14.121.603 14.121.703
50mm 14.121.005 14.121.105 14.121.205 14.121.305 14.121.405 14.121.505 14.121.605 14.121.705
75mm 14.121.006 14.121.106 14.121.206 14.121.306 14.121.406 14.121.506 14.121.606 14.121.706

100mm 14.121.007 14.121.107 14.121.207 14.121.307 14.121.407 14.121.507 14.121.607 14.121.707
150mm 14.121.008 14.121.108 14.121.208 14.121.308 14.121.408 14.121.508 14.121.608 14.121.708

Egenskaber:
• PVC baseret net for korn
• Selvklæbende bagsiden med aftagelig film (release liner) som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Anti-Slip Tape)
• Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
• Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
• Fås i ruller og forskårne strimler
• Farver: sort, gul, gennemsigtige, grå, blå, rød, grøn og brun

Anvendelsesområder:
• Forebyggelse af faldulykker samt de medfølgende omkostninger
• Afhjælper glatte, våde underlag eller overflader tilsmudset med olie eller fedt
• Til indendørs og udendørs områder
• Til lav, medium eller høj trafik
• Indgange, passager og stier
• Trin, skråninger og ramper
• Maskiner og køretøjer
• Køkkener og kantiner
• Terrasser, shelters m.fl.

m2 Anti-Slip Ark, Almen Anvendelse
Se det store udvalg af størrelser og farver på vores hjemmeside.

Størrelser
25 x 800 mm.

25 x 1000 mm.
50 x 650 mm.
50 x 800 mm.

50 x 1000 mm.
140 x 140 mm.
150 x 610 mm.

Farver
Sort
Gul
Klar
Grå
Rød
Grøn
Brun

Rulle længde:
18,3 Meter
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skilte &
symBoleR

Advarsels, Forbuds & Påbuds Skilte
Store gulv skilte med skridsikker overflade.

Pas på gaffeltruck Pas på glat gulv Pas på trappe
14.126.201 14.126.202 14.126.203

Advarsels skilte
Trekant 600 x 600 x 600 mm.

Forbuds skilte
Cirkel Ø400 mm.

Ingen fodgængere Ingen rygning Ingen gaffeltruck Uautoriseret personale forbudt
14.126.251 14.126.252 14.126.253 14.126.254

PÅbuds skilte
Cirkel Ø400 mm.

For fodgængere Høreværn påbudt
14.126.281 14.126.282

Anvendelsesområder:
• Til medium og høj trafik
• Til indendørs- og udendørs områder
• Tydelige advarsels, forbuds og påbuds skilte
• Afhjælper glatte, våde underlag eller overflader tilsmudset 

med olie eller fedt
• Indgange, passager og stier
• Trin, skråninger og ramper
• Maskiner og køretøjer
• Køkken og kantiner
• Terrasser og shelters

Egenskaber:
• PVC baseret net for korn
• Selvklæbende bagside med aftagelig film (release liner) som klæbelag beskyttelse (for alle m2 Anti-Slip Tape)
• Trykfølsom højtydende akrylklæbemiddel
• Lav tykkelse på mindre end 1 mm (uden release liner)
• Med klar visuel overflade
• Luminans på 175% over DIN 67510
• Kan betrædes umiddelbart efter installationen

de viste skilte findes også som
“selvlysende”

Se mere på hjemmesiden !

måtteR

Knæmåtte
Enestående aflastning af knæene - uanset aktivitet

Egenskaber:
• Aflaster knæ og ryg
• Temperatur-isolerende
• Anvendelig på de fleste underlag
• Indendørs og udendørs brug
• Modstandsdygtig over for de fleste olier og kemikalier
• Ikke ledende materiale
• Silikone-fri
• Rengøringsvenlig
• Integreret bærehåndtag
• Lavet af opskummet PVC nitril
• Vægt: 0,45 kg
• Tykkelse: 2,5 cm
• Størrelse: 53 x 36 cm
• Farve: sort
• Lavet af opskummet PVC nitril
• Vægt: 0,45 kg
• Tykkelse: 2,5 cm
• Størrelse: 53 x 36 cm
• Farve: sort

Vare nr.
13.700.001

Egenskaber:
• Special gummimåtte - skridsikret på begge sider
• Korn 60 Aluminium-Oxid med høj friktion skridsikker overflade
• Anti-skrid bund med profileret gummi
• Dræn huller
• Koniske kanter - der forebygger faldt
•  Enestående skrid forebyggelse R13 (DIN 51130)
• Anti-fatigue
• Temperatur isolerende
• Lyd isolerende
• Anvendelig på næsten alle underlag
• Meget høj slidstyrke
• Modstandsdygtig overfor kemi
• Nem at rengøre
• Resistant overfor mineralolie
• UV-bestandig
• Meget bredt temperaturområde på -40 til +100 ºC
• Vægt 10 kg
• Tykkelse 7 mm
• Farve: sort

Anvendelsesområder:
• Forebyggelse af skrid ulykker og de resulterende omkostninger
• På glatte og våde gulve eller oliespild på gulve
• Egnet til medium og høj trafik
• Velegnet til maskinværksteder
• I produktionsområder
• Fødevareforarbejdning
• Drikkevarer stationer
• Køkkener og kantiner
• Foran maskiner, borde og pakkestationer

Vare nr.
14.300.001

Anti-Skrid Måtte
Vores bedste måtte til arbejdspladsen! Skridsikker på begge sider, 
transportabel og ingen ophobning af væske på måtten.
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Ring til vores kundeservide på:

40 99 88 88www.thamus.dk Kataloget indeholder kun et lille udpluk af vores varer !
Se mere på hjemmesiden på www.thamus.dkOpret en konto på vores hjemmeside for at se dine priser

IS Serien - Akryl Inspektionsspejle
Vores IS inspektionsspejle er ideelle til vedligeholdelse
og kontrol af køretøjer og maskiner.
Materiale:
Det TÜV-certificerede inspektionsspejle er lavet af slagfast akryl. Spejlene er fikseret med silikone i en fast ramme, hvor det sikrer 
mod indtrængning af vand, hvorfor spejlet også kan anvendes udendørs. Hjulene er udstyret med kuglelejer og har en blødt 
polyuretan rulleflade der giver en høj rulle komfort. Den teleskopiske arm er lavet af anodiseret aluminium med et solidt og blødt 
håndtag der giver et godt greb. Håndtaget kan foldes under spejlet for pladsbesparende opbevaring.

Inspektionsspejlene er udstyret med en aluminium teleskoparm der kan udskydes 3 gange (40 - 110 cm).

Vi giver 5 års funktions garanti

Variant Rund Ø25 cm. Rund Ø35 cm. Firkantet 20x40 cm.
Uden lys 352.07.000-4 352.08.000-0 352.03.204-8
Med LED 352.05.000-5 352.06.000-1 352.04.000-2

Inox HF - Industrispejle - INOX
Dette spejl er udstyret med en rustfristål spejlplade, der muliggør
anvendelse i levnedsmiddelindustrien eller ved høje temperaturer.
Spejlet er modstandsdygtig over for temperaturer op til 350 ° C.
Den sorte PVC ramme kan let afmonteres (og undværes).

Materiale:
Spejlpladen er lavet af rustfrit stål. Spejlet omgivet 
af en aftagelig sort PVC ramme for at beskytte 
spejlet ved transport og montering.

Fastsættelse:
Der medfølger et teleskop beslag til vægmonter-
ing. Kan udvides mellem 30 og 50 cm.

Vi giver 5 års funktions garanti

Anvendelse: Udendørs brug, Indendørs brug
Materiale: Inox (Rustfri stål)
Betragtningsafstand: 9-15m

Beskrivelse Vare nr.

Firkantet - INOX HF 45x60 cm. 227.46.000-8
Firkantet - INOX HF 60x80 cm. 227.48.000-1
Rund - INOX HF 60 - Ø60 cm. 227.36.000-2
Rund - INOX HF 80 - Ø80 cm. 227.38.000-8

CP - Check Point industrispejl, ACRYL
Det industrielle Check Point spejl forøger med sin gul/sort advarselsmærkning,
opmærksomheden på udsatte steder i produktionsområder og lagerbygninger.
Fjerne arbejdsstationer og blinde punkter kan inspiceres lettere.’
Arbejdsulykker og produktions driftsstop kan minimeres.

Materiale
Check Point spejlet er lavet af akryl. Det har et strålende spejlbillede 
og er blevet certificeret af TÜV.

Fastsættelse
Check Point spejlet leveres med beslag til fastgørelse på væg. Øvrige 
fastgøringsbeslag til Check Point spejlene 40 x 60 og 60 x 90 cm:
Type I: 4 point kugleled monteringsbeslag til montering på vægge og 
stolper (Ø 50-85 mm)
Type IV: 2 point monteringsbeslag til montering på vægge og stolper 
(Ø 50-85 mm)

Vi giver 2 års funktions garanti

Anvendelse: Indendørs brug
Materiale: Akryl
Betragtningsafstand: 5-7m

Beskrivelse Vare nr.

Firkantet - CP 30x50 cm. 342.35.000-2
Firkantet - CP 40x60 cm. 342.36.000-6
Firkantet - CP 60x90 cm. 342.39.000-9

KATALOGET INDEHOLDER KUN ET UDPLUK AF VORES SPEJLE.

spejle spejle



Trailer Standen hjælper med at forbedre sikker-
heden under læsning og lodsning, standen forhin-
drer traileren i at tippe når den er tom i bagenden 
og truck’en samtidig passerer trailerens støtteben. 
Det er tidligere set i branchen at der benyttes en stak 
paller til at løse opgaven, men en palle må maksi-
malt belastes med en vægt på 1500-2000 kg. Standen 
er godkendt af TÜV til at understøtte en trailer på 
op til 40 ton en certificeret og langt sikrere løsning.

• Kraftig stålkonstruktion med stor understøtningsflade på 470 x 425 mm
• Stor trailer kontakt flade på 760 x 120 mm.
• Højdejusterbar fra 1020 – 1340 mm.
• Gas aktiveret, selv-nivelerrence system.
• Ergonomisk designede håndtag for nem positionering.
• Enkel og praktisk håndtag for nem højdejustering.
• Ø380 mm Luftgummihjul.
• Vægt: 75 Kg.
• Bredde: 760 mm, Længde: 550 mm, Højde: 1020 mm

Vare nr.
DVS1
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