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

Taśma antypoślizgowa na schody Safety
trax mata listwa
Kolor: Czarny, Wymiar: rolka: 2,5 cm x 18 m (czarny),
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-antyzmeczeniowa-safety-trax-165_20920.ht
ml#/kolor-czarny/wymiar-rolka_25_cm_x_18_m_czarny
Cena:

77,00 zł brutto

Nr referencyjny: 680R2518BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

rolka: 5 cm x 18 m (czarny)

cena brutto

Czarny

rolka: 2,5 cm x 18 m (czarny)

Czarny

rolka: 15,2 cm x 18,3 m (czarny)

476,00 zł

Czarny

15,2x61 cm

989,00 zł

Czarny/Zolta-krawedz

rolka: 5 cm x 18 m (czarny/żółty)

202,00 zł

Czarny/Zolta-krawedz

rolka: 2,5 cm x 18 m (czarny/żółty)

101,00 zł

155,00 zł
77,00 zł

Informacje
Wyjątkowa budowa podkładek antypoślizgowych z wtopionymi w powierzchnię ziarnami węgliku
krzemowego (karborundu).

Cechy produktu
Szerokość

1.9 cm

Głębokość

60 cm

Waga

0.8 kg

Opis produktu
Taśma antypoślizgowa na schody Safety trax mata - wyjątkowa budowa podkładek antypoślizgowych z wtopionymi w powierzchnię ziarnami węgliku
krzemowego (karborundu). Po starciu warstwy wierzchniej węglik krzemu zaczyna "kruszyć się"" tworząc antypoślizgową powierzchnię przez długi czas
użytkowania. Unikalna konstrukcja podkładek antypoślizgowych ma wbudowany ziarnistość z węglika krzemu. Gdy górna powierzchnia się zużywa, węglik
krzemu nadal "chipuje", zapewniając antypoślizgową powierzchnię dla dłuższej żywotności. Ciśnieniowy klej akrylowy, zapewnia łatwą instalację odklejania i
przyklejania na czystych, suchych obszarach. Zalecany do ramp, pochyłości, chodników, stopni schodów, przyczep, pokładów statków. Nakładać tylko na czyste,
suche powierzchnie.
Samoprzylepna warstwa spodnia ułatwia usuwanie wykładziny i jej przyklejanie do czystych i suchych powierzchni.
Masa warstwy klejącej 50 g/m2, masa całkowita 800 g/m2.
Pęknięcie przy wydłużeniu: 3%.
Elastyczność: zgina się do 90°.
Odporność termiczna: -30°C, +110°C.
Zgodność z REACH: Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia chemikaliów).
Zalecane zastosowanie:
Rampy, pochylnie, korytarze, stopnie schodowe, przyczepy, pokłady statków.
Nakładać wyłącznie na czyste i suche powierzchnie.
Wymiary:
1,9 x 60 cm
14 x 14 cm
15,2 x 61 cm
Rolki (czarna):

2,5 cm x 18 m
5 cm x 18 m
15 cm x 18,3 m
Rolki (czarna/żółta):
2,5 cm x 18 m
5 cm x 18 m
TESTOWANIE PRODUKTU:
Testy Normy Wyniki
Ugięcie przy ściskaniu U.S.
1,4 kg/cm2
2,8 kg/cm2
Bateria piankowa ASTM D3574
Odporność na ścieranie ASTM D3884-01
500 cykli oraz 1000 cykli
Statyczny współczynnik tarcia ASTM C1028-96 1,17
Wydłużenie ASTM D412 3%
Obciążenie zrywające ASTM D412
Graves wytrzymałość na rozdarcie ASTM D 1004
Twardość ASTM D2240-02
Antypoślizgowe DIN 51130 i BG-RULE BGR181
PRÓBY POŻAROWE
Krytyczny strumień promieniowania ASTM E-648
Ognioodporność
DIN4102
EN 13501-1
Test palności ASTM D2859
ESD ANSI ESD S7.1
50% wilgotności

