Supermaty maty
1 Maja 93
25-614 Kielce
tel: 41 202 07 27

Mata gumowa ażurowa nitrylowa Komfort
antypoślizgowa
Kolor: Czarny, Wymiar: 54 x 86 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-gumowa-comfort-ﬂow-antyposlizgowa-n
itrylowa-1338_32019.html#/kolor-czarny/wymiar-54_x_86_cm
Cena:

180,00 zł brutto

Nr referencyjny: Comfort Flow
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

86 x 277 cm

785,81 zł

Czarny

54 x 86 cm

180,00 zł

Czarny

86 x 142 cm

419,79 zł

Cechy produktu
Wysokość

9 mm

Waga

3,6 kg/m²

Zastosowanie

Wewnątrz

Górna warstwa

Zbudowany w 100% z wysokiej gęstości, zamkniętej komórki z kauczuku
nitrylowego do maksimum odporność na wodę, oleje, smary, chemikalia
i tłuszcze zwierzęce

Całkowita wysokość

9.5 mm

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Nie

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Tak

Ażurowa

Tak

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Nie

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Tak

Redukcja zmęczenia Nie
Mrozoodporne

Tak

Modułowa

Nie

Rolka

Nie

Kształt

prostokątny

Mata pralnicza

tak

Opis produktu
Mata gumowa antypoślizgowa nitrylowa stanowiskowa Komfort wejściowa
Antybakteryjny preparat chroniący przed zapachami i degradacją.

cena brutto

Poduszka nitrylowa jest odporna na oleje, smary, chemikalia i idealnie nadaje się do zastosowań na mokro.
Statyczny certyﬁkat pozwalający na używanie w pobliżu wrażliwych urządzeń elektronicznych.
Lekki i łatwy do czyszczenia.
Spawanie bezpieczne.
Opis maty maty nitrylowej:
Zapewnia doskonałe właściwości przeciwzmęczeniowe dla komfortu pracowników i ergonomii korzyści
Zbudowany w 100% z wysokiej gęstości, zamkniętej komórki z kauczuku nitrylowego do maksimum odporność na wodę, oleje, smary, chemikalia i
tłuszcze zwierzęce
Lekki, przewyższa najbardziej grubsze, cięższe maty i jest łatwy do czyszczenia mycie ciśnieniowe lub odciąganie, a także jest handlowo podatne na
pranie
Skośne krawędzie wokół maty pomagają zminimalizować ryzyko wypadków i upadków
Powierzchnia antypoślizgowa pomaga zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia i upadku. Ciecze i gruz przepływają łatwo przez dziury i od butów
ASTM C1028 Statyczny współczynnik tarcia: suchy-.78 Wet-.80
U.V. Stabilny
Zgodność z palnością Standard DOC-FF-1-70
Przekazuje metodę testowania ATTCC 134-1991 elektrostatyczna skłonność dywanów:
Maksymalne napięcie ujemne 0,3KV
100% mata pralnicza można prać w pralkach przemysłowych,czyścić kercherem - maty Comfrot ﬂow są bardzo trwałe kleen thru plus

