CTP YOL KENAR DİKMELERİ

FLEXIBLE ROAD SIDE
DELINEATORS

CTP Yol Kenar Dikmesi - CTP Trafikte özellikle
gece sürüş yapan taşıtların yollarını net
görebilmeleri için tasarlanmış bir üründür.
Karayolları
standartlarına
uygun
olarak
üretilmektedir. CTP Yol Kenar dikmesi, ultraviyole
ışınlarına ve ısı değişikliklerine karşı son derece
dayanıklıdır. -30 derece santigrat ila +80 derece
santigrat arasındaki çevre şartlarında aynı yeterlikte
hizmet verir.

Road Side Delineators, made of perfect
combination of continuous glass fibers and
thermosetting polymers, are designed and produced
for excellent night visibility on highways.

Çeşitli hızlardaki araçların defalarca çarpmalarına
karşı bütünlüğünü korur ve çarpma enerjisini
esnekliği sayesinde en aza indirerek ilk konumuna
geri döner. Cam elyaf fitil, keçe ve termal
reaksiyonlu
polimer
reçinenin
mükemmel
kombinasyonunun sağladığı iç/dış geometrisi,
esneklik ve yapısal bütünlüğü nedeniyle,
yerleştirme ve sökme kolaylığı sağlamakta ve
bakım giderlerini de önemli oranda düşürmektedir.
Kenar dikmesinin üzerine yapıştırılarak tatbik
edilen yüksek performanslı geri yansıtıcı malzeme,
ASTM 4956'ya uygun olup, üst düzeyde gece ve
gündüz görüntü sağlamaktadır. CTP Yol Kenar
Dikmelerinin monte edilmesi kolaydır. Özel
üretilmiş el kasnağı ile çok kısa sürede çakılabilir.
ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•
•

Flexible roadside delineators increase the road
visibility
and
provide
traffic
safety.
Flexibility and structural integrity for easy
installation
reduce
maintenance
cost.
Reapplied high performance retro reflective
sheeting complies with the requirements of ASTM
D 4956, Reflective sheets are red and white.
It is extremely ultraviolet resistant and temperature
stable it assures long term outdoor durability and
performance within a service temperature range of
-30ºC to +80ºC.
Road marker absorbs and minimize the impulse
energy and can be capable of self erecting and
remain functional after being subjected to a series
of head on impacts by vehicles have various speeds.
PROPERTIES

ESNEKTİR
SOLMAZ
MONTAJI KOLAY
ISI DEĞİŞİKLİKLERİNE DAYANIKLI
UZUN ÖMÜRLÜDÜR
YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK

•
•
•
•
•
•

FLEXIBLE
RESISTANT AGAINST UV ATTACKS
EASY INSTALLATION
LONG SERVICE LIFE
LOW MAINTANECE COST
HIGH VISIBILITY

REFERENCES

REFERANSLAR
•
•
•
•

Delineators meet the requirements of Turkey
General Directorate of Highways and the
international standards.

Kara Yolları Genel Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyeleri
İl Özel İdareleri
Yol Yapım Şirketleri

•
•
•
•

General Directorate of Highways
Municipalities
Road Construction Companies
Traffic Safety Equipment Suppliers

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DATA

Genişlik
Kalınlık
Standart Uzunluk
Standart Renkler
Eğrilik
Eğilmede Çekme
Dayanımı

Dimensions
Colours
Strength

100 mm
3 mm
1300 mm
Beyaz,Sarı
10 mm
Min. 500 Mpa

1300 x 100 x 3 mm
White & Yellow
min. 500 Mpa
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