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

Mata dezynfekcyjna wejściowa 2 3 4
strefowa Sani Master 348
Kolor: Antracyt, Wymiar: 91.4x105 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-wejsciowe/mata-dezynfekcyjna-wejsciowa-3-strefowa-sani-master348--1681_33134.html#/kolor-antracyt/wymiar-914x105_cm
Cena:

418,46 zł brutto

Nr referencyjny: 348S0033CH
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Antracyt

91.4x152.5 cm

cena brutto
661,22 zł

Antracyt

91.4x200 cm

903,98 zł

Antracyt

91.4x105 cm

418,46 zł

Cechy produktu
Zastosowanie

Wewnątrz

Spód

guma nitrylowa

Całkowita wysokość

19 mm

Amortyzacja

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Obciążenia

Duże

Województwo

kujawsko-pomorskie

Województwo

lubelskie

Województwo

małopolskie

Województwo

dolnośląskie

Województwo

łódzkie

Województwo

lubuskie

Opis produktu
Mata dezynfekcyjna wejściowa czyszcząca trzy strefowa 2 lub 3 a nawet 4 poziomy czyszczenia model Sani Master :
100% mieszanka kauczuku naturalnego
Grubość całkowita: 19 mm
Mieści do 4 ½ litra roztworu dezynfekującego
Zintegrowana ścięta krawędź, aby zapobiec potknięciom
Opatentowana konstrukcja zintegrowanej maty dezynfekującej i suszącej maty dywanowej
Mata dezynfekująca dezynfekuje i suszy buty, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Napełnij płynem dezynfekującym do czyszczenia i dezynfekcji butów.

Cechy produktu:
Wygodny rozmiar maty pasuje do większości drzwi
Przedłużane sekcje dla dłuższej strefy suszenia dla mokrej odkażonej podeszwy butów
100% twardej mieszanki kauczuku naturalnego; zaprojektowane tak, aby były odporne na większość chemikaliów i wahania temperatury
Dostępne rozmiary maty wejściowej dezynfekcyjnej:
91.4 cm x 105 cm - składa się z 2 elementów
91.4 cm x 152.5 cm - składa się z 3 elementów
91.4 cm x 200 cm - składa się z 4 elementów
Ogólny opis:
Zastosowanie: Wewnątrz / Portyk
Grupowe maty ergonomiczne, przeciwzmęczeniowe i zabezpieczające
Właściwości specjalne Przetestowane i certyﬁkowane PAH Class 3 zgodnie z ZEK 01.4-08 dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH)
standard AfPS GS 2014:01
Zalecane zastosowanie W drzwiach, pomieszczeniach początkowych, strefach pakowania, laboratoriach, szatniach pracowniczych, pomieszczeniach
socjalnych, strefach odpadków i miejscach przyjmowania. Każde miejsce, w którym rozprzestrzenianie się skażenia musi być ograniczone.
Uwagi specjalne Większość środków dezynfekujących jest skoncentrowana i musi być rozcieńczona i przetestowana przed użyciem w kąpieli stóp.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie, aby uzyskać odpowiednie rozcieńczenia.
Elastyczne gumowe włosie powierzchni
Krawędzie Fazowane gumowe krawędzie ze wszystkich czterech stron
Intensywność użytkowania Heavy duty
Instalacja i użytkowanie:
Niestandardowy opis Niestandardowy nadruk dostępny dla sekcji dywanów z dowolnym logo, kolorem lub wzorem, w tym komunikaty dotyczące
bezpieczeństwa dla stacji dezynfekcji rąk i dystansu społecznego.
Instalacja Co najmniej trzy sekcje ze zintegrowanymi skosami można łatwo połączyć lub wydłużyć.
Czyszczenie Uwaga Zmyć wodą matę dezynfekującą z węża. Matę dywanową można odkurzać lub czyścić metodą wtrysku/odciągania.
Specyﬁkacja techniczna:
Specyﬁkacje materiałowe Kauczuk naturalny
Proces formowania tłocznego
Testy:
Zgodny z REACH Zgodny z REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczanie chemikaliów).
Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
Przepustka palności powierzchni
Ocena:
Ocena
Ocena
Ocena
Ocena

kontroli kurzu: Najlepsza
retencji wody: Najlepsza
odporności na zgniatanie: Najlepsza
odporności na poślizg: Najlepsza

