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

Mata antypoślizgowa Grit Trax
olejoodporna 2 mm szorstka na metry
Kolor: Czarny, Wymiar: 90x150 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-antyposlizgowa-grit-trax-olejoodporna-160_2
0801.html#/kolor-czarny/wymiar-90x150_cm
Cena:

566,37 zł brutto

Nr referencyjny: 681S0035BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

90x150 cm

Czarny

91 cm x mb

Czarny

90 cm x 18,3 m

cena brutto
566,37 zł
480,34 zł
7 032,23 zł

Informacje
Mata antypoślizgowa o podłożu winylowym, odporna na większość olejów przemysłowych.

Cechy produktu
Wysokość

2 mm

Waga

3 kg

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Górna warstwa

antypoślizgowa powierzchnia żwirowa

Całkowity ciężar maty

2.3 kg /1m2

Amortyzacja

Nie

Antyzmęczeniowa

Nie

Antypoślizgowa

Tak

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Duże

Spawanie

Tak

Olejoodporna

Tak

Redukcja zmęczenia

Nie

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Rolka

Tak

Opis produktu
Mata antypoślizgowa ognioodporna olejoodporna grit trax Zewnętrzna warstwa maty powinna być posypana szorstkim piaskiem krzemionką, dzięki czemu jej
powierzchnia staje się mocno antypoślizgowa.
Zrolowane antypoślizgowe rolki Grit Trax posiadają odporny na olej winyl z powłoką mineralną zapobiegającą poślizgom w ekstremalnie mokrych lub
zaolejonych obszarach.
Lekki i luźny układ zapewnia szybkie i łatwe rozwiązanie antypoślizgowe.
Antypoślizgowy podkład winylowy.
Cechy produktu:

Antypoślizgowa powierzchnia żwirowa ziarnista gruba powierzchnia antypoślizgowa
Grubość: 2,1 mm
olejoodporna
podkład winylowy
Odporna na większość przemysłowych olejów.
Odporność na poślizg atest certyﬁkat R13 zgodnie z DIN51130 i BG-rule BGR181.
Ciężar: 2,3 kg / m2
możliwość zakupu na metry z rolki
Ogólny opis:
Środowisko Obszary mokre/suche i zaolejone
Grupowe maty ergonomiczne, przeciwzmęczeniowe i zabezpieczające
Cechy szczególne Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich | Odporny na większość chemikaliów
Zalecane zastosowanie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, na
indywidualnych stanowiskach roboczych.
Uchwyt powierzchniowy Step II®
Krawędzie:
Bez granic
Intensywność użytkowania Heavy duty
Instalacja i użytkowanie:
Instalacja Luźna warstwa dla szybkiego i łatwego rozwiązania antypoślizgowego.
Wskazówka dotycząca czyszczenia Użyj węża wysokociśnieniowego (maks. 124 bar) z gorącą wodą (maks. 70˚C), szczególnie skutecznym do usuwania
olejów z maty. Dla uzyskania lepszych rezultatów sugeruje się użycie łagodnego mydła, łagodnego detergentu LUB niebutylowego odtłuszczacza. Nie
czyścić zapiaszczonych mat pod wysokim ciśnieniem.
Czyszczenie Uwaga Zmyć wąż wodą.
Specyﬁkacja techniczna:
Specyﬁkacje materiałowe Winyl
Podkład winylowy (bez DOP)
Waga kg/m2 2,3
Testy:
Zgodny z REACH Zgodny z REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczanie chemikaliów).
Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
Ocena:
Lepsza ocena antypoślizgowości
Lepsza ocena odporności na zużycie
Zalecane zastosowanie:
Środowiska przemysłowe
obszary ekstremalnie mokre lub oleiste.

