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9a Brandbestrijdingsidentificatiemarkering

(Fire-fighting signs)

Product code
(maten in mm.)

Toepassing
Area of implementation

SE 18..KS 03
(sh*30)
SE 36..KS 03
(sh*60)

VBKO
(Acrylpolymeer wit) *schrifthoogte
(Acrylic polymer white)
*caracter height.

Deze cijfers en letters kunnen worden gebruikt om de
blusmiddelen te identificeren t.b.v. onderhoud- en
beheersdoeleinden. Tevens worden zij toegepast in
combinatie met fire control signs voor de bediening
van de brandkleppen, afsluiters, e.d.
Zelfklevende symbolen op aanvraag.

These numbers and letters can be used to identify
the fire-extinguishing agents for maintenance and
operational purposes. They can also be used in
conjunction with fire control signs for the purpose of
operating fire valves, cut-off valvs, etc. Self-adhesive
symbols available on request.

9b Bevestigingsmaterialen

(Fastening materials)

Toepassing
Area of implementation
Bevestigingsbeugel RVS voor signalisatie op buizen/leidingen (bevestiging
via popnagels).

Stainless steel fastening bracket for signboards on tubes/pipes (fastened
with pop rivets).
Bevestigingskit voor hechting op alle oppervlakken.

Fastening cement, adheres to all surfaces.

https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/veiligheidssignalisatie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/inleiding_veiligheidssignalisatie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/instructie_veiligheidssignalisatie
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/vluchtwegmarkering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/reddingsmarkering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/brandbestrijdingsmarkering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/gebodssignalering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/verbodssignalering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/verbodssignalering#b_samengestelde_signalering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/waarschuwingssignalering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/tijdelijke_bindlabels
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/diversen
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/leidingmarkering
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/ism_posters
https://arbocataloguswaterbouw.nl/p/waterbouw/zoneringsborden
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Toepassing
Area of implementation
Dubbelzijdige tape voor bevestiging borden in aflopende ruimtes.
Wordt ook gebruikt om tijdelijk te fixeren tot kit is uitgehard in kleine
ruimtes.

Double-sided tape for fixing signs in sloping areas. Can also be used to
hold in place temporarily until cement has set in confined areas.
Surface cleaner voor ontvetten alvorens borden te plakken of te kitten.
Ook te gebruiken als oplosmiddel voor kit.

Surface cleaner for removing grease before sticking down or cementing
signs. Can also be used as solvent for cement.
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