
Introductie 
Het IPCO waarschuwingslint wordt voornamelijk gebruikt bij 
graafwerkzaamheden om de aanwezigheid van kabels en leidin-
gen vroegtijdig te signaleren. Verder wordt het lint gebruikt voor 
het afzetten van bouwterreinen, bij wegwerkzaamheden en bij 
tijdelijke blokkades.

Werking 
Het waarschuwingslint, welke ondergronds wordt toegepast, is 
heel rekbaar, waardoor bij graafwerkzaamheden als eerste het 
lint naar boven komt, alvorens de onderliggende infrastructuur 
beschadigd wordt. Graaf altijd voorzichtig en gebruik de EZICAT 
kabel- en leidingdetector om snel en eenvoudig de ligging van 
ondergrondse geleiders te lokaliseren.

Voordelen 
•	 Milieuvriendelijke folie, gemaakt van polyetheen 
•	 Elastisch materiaal; rekbaar tot wel 220% voordat het breekt 
•	 Standaard kleuren (rood, groen, geel en blauw) voorzien van 

standaard teksten (gas, waterleiding, rioolwater persleiding, 
etc.) uit voorraad leverbaar

•	 Verkrijgbaar in iedere gewenste kleur, tekst en afmeting
•	 Kleurecht en altijd leesbaar, ook in agressieve grond 
•	 Standaard 0,15mm dik, 40mm breed en 250m lang 
•	 Rood/wit lint (80mm breed x500m lang) voor bovengronds 

gebruik geleverd in handige dispenser
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