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

Mata gumowa gładka 3 mm sbr Table Tac
P3 Pah
Wymiar: 1m x mb.,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty_gumowe/mata-gumowa-gladka-3mm-table-tac-p3-1386_32356.ht
ml#/wymiar-1m_x_mb
Cena:

93,55 zł

Nr referencyjny: 742C0036BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Wymiar
1m x mb.
1.2m x mb
1.2m x 10m (3mm)
1m x 10m

cena brutto
93,55 zł
112,26 zł
1 020,60 zł
850,50 zł

Cechy produktu
Wysokość

3 mm

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Antyzmęczeniowa

Nie

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Nie

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Nie

Rolka

Tak

Opis produktu
Maty gumowe czarna gładka o doskonałej odporności na ścieranie i rozdarcie.
Wykorzystywane jako wykładziny podłogowe, półki i we wszelkiego rodzaju zastosowaniach przemysłowych w warsztatach.
Można go również używać jako wkładek do dowolnego miejsca, w którym obiekty mają tendencję do przesuwania się na stołach warsztatowych, wózkach,
samochodach lub ciężarówkach.
Ogólny opis maty z gumy:
Cechy szczególne Testowane i certyﬁkowane PAH klasa 3 zgodnie z ZEK 01.4-08 dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH)
standard AfPS GS 2014: 01
Zalecane zastosowanie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacyjnych, pakujących i logistycznych,
na poszczególnych stanowiskachpracy.
Uwagi specjalne Konstrukcja typu bubble-top zapewnia ergonomiczne podparcie mat, które zwykle nie są znane z wygody.
Powierzchnia Gładka równa powierzchnia
Krawędzie Brak granic
Intensywność użytkowania Średnie obciążenie
Wskazówka dotycząca czyszczenia Należy regularnie zamiatać lub suszyć mopem powierzchnię i spód maty. Powierzchnię można przetrzeć wilgotnym
środkiem łagodnym mydłem / detergentem.
Specyﬁkacja techniczna
Specyﬁkacja materiału: Guma SBR
Proces kalandrowania
Waga w kg / m2: 4.5

Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
Podatność na łatwopalność na powierzchni
Cechy produktu Grubość: 3 mm
Materiał: PAH3 SBR
Guma Testowana i certyﬁkowana PAH Klasa 3 według ZEK 01.4-08 dla wzorców wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) AfPS GS 2014: 01

