
Kent u de inhoud van uw leidingen?

 Veilig werken   Onwetendheid omtrent de inhoud van een leiding kan zware gevolgen hebben 
voor uw werknemers en machinepark. Met Brady-leidingmerkers verhoogt u zowel de veiligheid van 
uw medewerkers als de algemene veiligheid binnen uw bedrijf. 

 Bespaar kosten   Een arbeidsongeval brengt meestal fysiek lijden mee en betekent bovendien 
een grote uitgavenpost. Door te investeren in een goede en duidelijke identificatie van uw leidingen 
voorkomt u deze kosten. 

 Bespaar tijd   Een goede en duidelijke identificatie met Brady-leidingmerkers 
- gemaakt van gelamineerde polyester - zorgt ervoor dat u geen tijd verliest met het opnieuw 
identificeren van uw leidingen. Onze leidingmerkers blijven immers 5 tot 8 jaar kleven en zijn bestand 
tegen extreme omstandigheiden en chemicaliën.  

Identificeer de inhoud van uw leidingen met de zelfklevende en hoogperformante Brady-leidingmerkers. 
Voldoe aan de wetgeving en geef uw bedrijf bovendien een professionele look.

Met Brady-leidingmerkers verhoogt u de veiligheid van uw werknemers, 
terwijl u tijd wint en kosten bespaart.



Hieronder vindt u een overzicht van Brady-oplossingen voor leidingmarkering. Brady maakt uw leidingmerkers op maat, overeenkomstig de reglementen 
en rekening houdend met uw persoonlijke specificaties qua tekst, signaalwoord, kleur, symbool, afmeting, lay-out en materiaal. 

Tekst
U hoeft enkel het opschrift te vermelden dat op de leidingmerker moet 
worden geprint (de stof die door de leiding vloeit). 

Signaalwoord
Overeenkomstig de CLP-reglementering en afhankelijk van de stof, 
moet op een leidingmerker die een gevaarsymbool vereist, onder de 
naam van de stof een signaalwoord toegevoegd worden.

Lay-outs

Kleuren
Leidingen waardoor gevaarlijke stoffen stromen, moeten met de 
toepasselijke kleur worden gemerkt. Elke stof heeft een specifieke kleur, 
afhankelijk van de lokale wetgeving.

Materiaal van topkwaliteit
Ons zelfklevend gelamineerd polyester met een laag chloorgehalte, 
is bestand tegen chemische stoffen, ultraviolette straling en extreme 
weersomstandigheden. De acryllijm heeft een zeer laag halogeengehalte 
waardoor de merkers geschikt zijn voor gebruik in de kernindustrie.

Gevaarsymbolen
Afhankelijk van de stof en overeenkomstig de CLP-reglementering, 
kunnen van 0 tot 6 gevaarsymbolen op de leidingmerker worden 
aangebracht.

Deze kleurenkaart toont de kleuren bij benadering. Om de kleuren te zien van de materialen die 
effectief voor de fabricage van onze leidingmerkers worden gebruikt, kunt u de kleurengids van 
leidingmerkers bestellen (bestelnummer 814060)

Geperforeerde pijlpunt aan 
beide kanten: verwijder 
simpelweg één van beide 
pijlpunten om de stroomrichting 
van de stof aan te duiden.

Toepasselijke 
gevaarsymbolen, 
afhankelijk van de stof en 
overeenkomstig de CLP-
reglementering.

kleuren overeenkomstig 
de lokale wetgeving.

Naam van de stof: 
een ruim aanbod van 
beschikbare opschriften 
overeenkomstig de 
nationale wetgeving.

Signaalwoord, 
afhankelijk van de stof en 
overeenkomstig de CLP-
reglementering.

Materialen van topkwaliteit: 
zelfklevend gelamineerd polyester met 
een laag chloorgehalte, bestand tegen 
chemische stoffen, ultraviolette straling 
en extreme weersomstandigheden.

Veiligheidsblauw
Veiligheidsgeel
Veiligheidsgroen

Veiligheidsrood

Zwart
Koningsblauw
Hemelsblauw
Magenta

Zilver
Oker
Lichtgroen
Lichtbruin
Donkerbruin
Paars
Oranje
Wit

Afmetingen
Brady-leidingmerkers zijn beschikbaar in de volgende afmetingen (mm):

150 x 12 355 x 37 100 x 60 127 x 60
250 x 26 450 x 52 100 x 150 127 x 150

Met drager Zonder drager

Individueel (Gestanste merker met 
voorgeperforeerde pijlpunten)
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Leidingmerkers op rol – TYPE 2: 
voor leidingen met een diameter < 70 mm

Leidingmerkers op rol – TYPE 3: 
voor leidingen met een diameter > 70 mm

Leidingmarkering

Leidingmerkers op maat van uw bedrijf

BAMMER ANTWERPEN 
Antwerpen - 03/546.78.78
antwerpen@brammer.biz
BRAMMER BRABANT - WALLONIE
Brussel - 02/529.01.01
brabant@brammer.biz

BRAMMER OOST & WEST-VLAANDEREN 
Gent - 09/233.80.00
owvlaanderen@brammer.biz
BRAMMER LIMBURG 
Genk - 089/32.21.80
limburg@brammer.biz

BRAMMER KEMPEN 
Herentals - 014/28.22.22
kempen@brammer.biz
BRAMMER LUXEMBOURG
Leudelange - +35 (0)2 26 38 13 13
luxembourg@brammer.biz

www.brammer.be


