
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MALZEME RENK SEÇENEKLERİ:

Uluslararası kabul görmüş renk ve uyarı metinleri dışında isteni len genişlik, renk ve metin için üretim 

yapılabilir.
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Tespit Edilebilir İkaz Bantları (Detectable)

ENERMAK ENERJİ Yeraltı İşaretleme Bantları; yüksek kaliteli, 

detektörle algılanabilen tipiyle, piyasanın lideridir. Baskı uyarı 

mesajları mürekkebin silinmesini önler ve asit, alkali, nem ve 

toprakta mevcut olan diğer zarar verici öğelere dayanıklıdır. 

Böylece baskılar, bandın tamamıyla yansıtılmasına izin verir. 

Bant okunmadan önce görülebilir olmalıdır. Bu nedenle bütün 

bant boyunca üzerine kalın siyah harflerle kullanım amacına 

uygun uyarı, tanımı ve renk kodu ile baskı yapılmaktadır. İkaz 

bantları alüminyum folyo üzerine baskı yapılarak yer altındaki 

elektrik, su, doğal gaz gibi yer altı kablolarının kapatılmasından 

önce kanalın üzerine döşenerek hat tespiti veya kazı öncesi 

hatların tespiti  amacı ile kullanılmaktadır. İçerisindeki 

alüminyum sebebi ile toprak üstünden metal detektörleri ile 

kolayca tespit edile bilinir. 

Alüminyum polyester ve polietilen ile lamine edilerek çok uzun yıllar toprak altında dayanımı sağlanmaktadır. Tüm yeraltı 

işaretleme bantları, ekstrüzyon lamine ve şerit rengi % 100 pigment ile yapılmaktadır. Standart APWA renk kodları 

kullanılmaktadır. 300 veya 500 metrelik rulolar halinde ve 7,5 cm-10 cm -15 cm -20 cm -30 cm genişliklerde satışa 

sunulmaktadır. 



 

 

 

 

 
MALZEME RENK SEÇENEKLERİ: 

Uluslararası kabul görmüş renk ve uyarı metinleri dışında istenilen genişlik, renk ve metin için üretim yapılabilir.  

Mavi, Yeşil, Turuncu, Mor, Kırmızı, Beyaz ve Sarı 

 

ASTM STANDARTLARINA UYGUNDUR.  

ISO 9001 KALİTE BELGESİ
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Tespit Edilemeyen İkaz Bantları (Non Detectable)

Tespit Edilemeyen bantlar metal içermemektedir. 
Ametal olmasından kaynaklı daha uzun süreler de 
toprak altında kalabilir ve dış etkenlerden 
etkilenmez. Elektrik, telefon, temiz su, pis su, 
benzin, petrol gibi her türlü yeraltı tesisatlarını 
işaretlemek için kullanılabilir. Üzerine yapılan uyarı 
baskısı, kalın siyah hatlar ile basılı olduğundan 
kolayca görünebilir ve okunabilir formattadır. 
Özel durumlara ve ihtiyaçlarınıza göre üretimimiz 
mevcuttur.

İçeresindeki alüminyum sebebi ile toprak 
üstünden metal dedektörleri ile kolayca tespit 
edilebilmektedir. Alüminyum polyester ve 
polietilen ile lamine edilerek çok uzun yıllar 
bozulmaya ya da toprak altındaki etkenler 
tarafından reaksiyona maruz kalmayacaktır. 
Uluslararası kabul görmüş renk ve uyarı metinleri 
dışında istenilen genişlik, renk ve metin için üretim 
yapılmaktadır.
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