ANTI-DAMP VERKEERSSPIEGELS

Signalisatie

Jislon® anti-damp spiegel
Een perfecte kijk in elke weerssituatie
Voorkom onveilige situaties door aangedampte spiegels. De Jislon anti-damp spiegel biedt al vele jaren de oplossing voor dit
probleem. Door toepassing van de unieke Jislon HYDRO KLEAN technologie van SJC behoren problemen zoals aandampen,
onscherp en vervuild beeld tot het verleden.
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•
•
•
•
•
•
•

Het spiegelvlak is vervaardigd uit hoogglansgepolijst RVS
Slagvast polyester frame
Frame voorzien van een reﬂecterende rood/witte 3M folie
Het beeldvlak is voorzien van een hydroﬁele coating waardoor druppelvormige aandamping geen kans krijgt
Zelfreinigend
Onderhoudsvrij
5 jaar garantie op werking coating
Kijkhoek 90°
Inclusief bevestigingsbeugel 48-90 mm

Modellen
Rond
• Ø 600 mm - gebruikersafstand 0 tot 15 meter
• Ø 800 mm - gebruikersafstand 0 tot 20 meter
• Ø 1000 mm - gebruikersafstand 0 tot 25 meter
Ronde spiegels ook verkrijgbaar zonder reﬂecterende folie
Rechthoekig
• 400 x 600 mm - gebruikersafstand 0 tot 15 meter
• 600 x 800 mm - gebruikersafstand 0 tot 20 meter
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ANTI-DAMP VERKEERSSPIEGELS

Werking Jislon® anti-damp spiegels

Anti-condenswerking
Een mist- en watervrije spiegeloppervlak verzekert de best mogelijke
zichtbaarheid van de omgeving waar de spiegel werd geplaatst
wanneer deze buiten werd geplaatst in zon (incl. UV -straling) en
regen.

Zelfreinigende werking
Verwijdert vuil op het spiegeloppervlak zonder speciﬁieke reiniging
wanneer de spiegel buiten wordt geplaatst (incl. UV-straling) en
regen. Zelfs wanneer er geen regen valt, kan het oppervlak eenvoudig gereinigd worden met water.

Referenties
Er zijn al heel wat gemeentes en steden in Vlaanderen die hebben gekozen voor de voordelen van deze spiegel.
Enkele referenties: Ranst, Londerzeel, Opwijk, Tienen,Scherpenheuvel- Zichem, Hasselt, Maasmechelen,
Leopoldsburg, Lievegem, Sint- Laureings, Gent, Ninove, Dentergem, Pittem, Zedelgem, Zwevegem Kortrijk,.......
Ook op bedrijfsterreinen verhoogt deze spiegel de verkeersveiligheid.
Enkele referenties : Aperam Genk, ACP Belgium NV Heusden-Zolder, DPD Mechelen,Cropdesign NV Nevele,
Dathwyler Farma Packaging Alken, Brenntag Deerlijk, Prodex North Europe Hasselt, Luyten NV Deurne,......
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