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Eenvoudige buismarkering 
volgens de norm!

BIS IKS-2000®

Buismarkeringsysteem



BIS IKS-2000®

Diverse 
bevestigingsmogelijkheden

Krasvast en bestand tegen 
temperaturen tot +80 °C

Eenvoudige en 
snelle montage

Professionele buismarkering 
volgens DIN 2403

Geïnspireerd door slimme oplossingen vanaf het begin

Walraven is een wereldwijd actieve organisatie in de installatiebranche, opgericht in 1942. Wij zijn altijd gedreven geweest om het werk van 

onze klanten makkelijker en effectiever te maken. Met simpele, maar slimme oplossingen, een uitgebreide service en uitstekende ondersteuning

Walraven. The value of smart
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BIS IKS-2000®

Buismarkeringsysteem

Ook voor commerciële doeleinden!

Een andere interessante functie van het

BIS IKS tekstkaartje is die van reclamedrager.

Indien bedrukt met uw naam of logo is een

BIS IKS tekstkaartje een prima communicatie 

en promotiemiddel voor uw installatiebedrijf.

Buismarkering, waarom?

Het markeren van buizen wordt steeds vaker

voorgeschreven. Bij calamiteiten kan het

immers van groot belang zijn om snel 

over informatie te beschikken over 

buisinstallaties, alsmede het medium en 

de stroomrichting in de buizen. Ook bij 

onderhoud of inspectiedoeleinden heeft 

buismarkering haar nut al vaak bewezen.

Bevestigingsmogelijkheden

  Bevestiging d.m.v. 

BIS IKS-2000® 

Montageband

    Bevestiging op 

draadeind

  Bevestiging d.m.v. 

BIS IKS-2000® 

Klittenband

  Tekstkaarthouder 

geschroefd of 

zelfklevend

  Bevestiging aan 

BIS RapidRail® 

BIS RapidRail® 

WM0, 1, 15, 2, 

30, 35

BIS IKS-2000® Tekstkaarthouders en Accessoires 

Kleuren BIS IKS-2000® Tekstkaarten

Art.nr. Omschrijving

0200002 BIS IKS-2000® Tekstkaarthouder met klemnok voor bevestiging d.m.v. BIS IKS-2000® Montageband

0200004 BIS IKS-2000® Tekstkaarthouder met klemnok en schuifmoer voor bevestiging op Rail type WM0, 1, 15, 2, 30, 35

0200006 BIS IKS-2000® Tekstkaarthouder met klemnok voor bevestiging op draadeind of middels BIS IKS-2000® Klittenband

0200008 BIS IKS-2000® Tekstkaarthouder, zelfklevend of voor bevestiging aan muren middels schroeven

0200032 BIS IKS-2000® Tekstkaarthouder met Transparante Afdekplaat

0200300 BIS IKS-2000® Montageband, rol van 20 m

0200310 BIS IKS-2000® Klittenband, rol van 25 m

0200040 BIS IKS-2000® Transparante Afdekplaat

Afmeting wit groen blauw rood gijs geel bruin oranje violet zwart

86 x 54 mm 0200101 0200102 0200103 0200104 0200105 0200106 0200107 0200108 0200109 0200110

Tekstkaartkleuren volgens DIN 2403

Groen: water; blauw: zuurstof; rood: stoom; grijs: lucht; geel: brandbare gassen; bruin: brandbare vloeistoffen; oranje: zuren; violet: logen; zwart: niet brandbare gassen of vloeistoffen.

De kunststof BIS IKS-2000® tekstkaarten 

zijn in creditcard formaat. U kunt eenvoudig 

voldoen aan de DIN norm door op de 

gekleurde tekstkaarten de juiste markering 

te plaatsen met behulp van bijvoorbeeld een 

Dymo labelprinter. Een andere mogelijkheid 

is om gebruik te maken van de BIS IKS-2000® 

Tekstkaarthouder met Transparante Afdekplaat 

(0200032) waarachter een zelf bedrukte 

papieren tekstkaart gestoken kan worden.

Doe-het-zelf labelling

# 0200002

# 0200006

# 0200300
# 0200310

# 0200006

# 0200008
# 0200004
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Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze brochure? Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen 

om de beste oplossing te vinden voor uw project? Neem vandaag nog contact met ons op!

Wij helpen u graag verder

Nederland

Walraven B.V.

Postbus 15 

3640 AA Mijdrecht (NL)

Tel. +31 (0)297 23 30 00

Fax +31 (0)297 23 30 99

info.nl@walraven.com

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BV

Ambachtenlaan 30 

3300 Tienen (BE)

Tel. +32 (0)16 82 20 40

Fax +32 (0)16 82 01 86

info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG) · Burlington (CA)


