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

Mata antyzmęczeniowa Sorb Stance
sorbent olejoodporna antypoślizgowa
Kolor: Pomarańczowo/czarny, Wymiar: 91x163 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-antyzmeczeniowa-sorb-stance-sorbent175_20986.html#/kolor-pomaranczowo_czarny/wymiar-91x163_cm
Cena:

738,49 zł

Nr referencyjny: 580S0035BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Pomarańczowo/czarny

91x163 cm

cena brutto
738,49 zł

Pomarańczowo/czarny

91x316 cm

1 476,95 zł

Pomarańczowo/czarny

91x468 cm

2 215,44 zł

Informacje
Mata antyzmęczeniowa stanowiskowa dla użytkowników przemysłowych, którzy domagają się
komfortu i siły. Ergonomiczna korzyść wynikająca z platformy roboczej o grubości 16 mm z
wypukłymi kołkami z tyłu zapewniającym napowietrzanie i doskonały komfort amortyzacji.
Bardzo widoczne granice z gumy nitrylowej w kolorze pomarańczowym dla zwiększenia
bezpieczeństwa.

Cechy produktu
Wysokość

21 mm

Waga

17.5 kg

Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Nie

Obciążenia

Duże

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Tak

Redukcja zmęczenia

Tak

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Tak

Kształt

prostokątny

Opis produktu
Nie zawierają silikonu, mogą być stosowane w lakierniach samochodowych.
Przeznaczone dla użytkowników przemysłowych wymagających wygody i wytrzymałości.
Uniesiony na kołkach spód ułatwia wentylację i zapewnia doskonałą amortyzację ruchów.
Wymiary wewnętrzne: szerokość 80 cm, dostosowana do większości standardowych absorbentów w rolkach. Długości w odcinkach po 150 cm.
Wykładzina może być wyposażona w kilka otworów drenażowych umożliwiających odprowadzenie nadmiaru rozlanych płynów.
Wykładziny o wymiarach standardowych są dostarczane z absorbentem; na zamówienie oferujemy uzupełnienia.
Przeznaczone do długotrwałego użytkowania
Zalecane zastosowanie:

Intensywne użytkowanie - środowisko przemysłowe - miejsca wilgotne i zaolejone, lakiernie samochodowe.
Instalacja i użytkowanie
Instalacja Luźne układanie bez instalacji.
Wskazówka dotycząca czyszczenia:
Zamiataj regularnie lub mopem na sucho powierzchnię i tył maty. Powierzchnię można zmyć na mokro łagodnym mydłem / detergentem jest ważne dla
zachowania właściwości rozpraszania ładunków elektrostatycznych maty. Zalecany jest środek do czyszczenia antystatycznego, ale można również
użyć mokrego mopa z łagodnym mydłem, które nie pozostawi śladów.
Specyﬁkacja techniczna:
Specyﬁkacje materiałów 100% kauczuk nitrylowy
Proces formowania tłocznego
Waga kg / m2 12
Testy jakie przeszła mata:
Odporność na ścieranie 1000 Utrata masy 1,4%
Obciążenie zrywające 117,2 lb
Odchylenie przy ściskaniu 1,4 11,9 lb / in² (25%)
Odchylenie przy ściskaniu 2,8 64,3lb / in² (50%)
Wydłużenie 496,7%
Akumulator piankowy 35,7 lb / in²
Twardość 65 Shore A
Zgodny z REACH Zgodny z zasięgiem (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów).
Współczynnik tarcia 0,71
Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
Palność powierzchni dopuszczona
Ocena
Ocena przeciwzmęczeniowa najlepsza
Najlepsza ocena odporności na poślizg
Najlepsza ocena odporności na zużycie
Wymiary dostępnych mat Sorb Stance:
91 cm x 163 cm
91 cm x 316 cm
91 cm x 468 cm
Inne wymiary:
Na zamówienie szary absorbnet standard i heavy duty
Kolory maty antyzmęczeniowej Sorb Stance:
czarny z pomarańczowymi krawędziami

