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

Mata antypoślizgowa De Flex 570
45x45x1.9 cm czarna eronomiczna
Kolor: Wymiar:
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-antyposlizgowa-de-ﬂex-570-45x45x19-cm-cz
arna--1758.html
Cena:

62,56 zł brutto

Nr referencyjny: 570S1818BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

45x45 cm

cena brutto
62,56 zł

Opis produktu
Mata antypoślizgowa antyzmęczeniowa ergonomiczna modułowa z podwójnym systemem łączenia De Flex 570. Jeśli masz już dość mat, które nie trzymają się
na swoim miejscu, powinieneś rozważyć wypróbowanie podwójnego systemu blokującego De Flex 570, zaprojektowanego tak, aby mata nie przesuwała się bez
względu na wszystko.
Ta mata antyzmęczeniowa o grubości 19 mm stanowi doskonałe połączenie komfortu i trwałości. Diamentowy wzór zapewnia przyczepność i elastyczność,
dzięki czemu można swobodnie przechodzić od jednego zadania do drugiego bez potykania się.
Dzięki uniwersalnemu systemowi podwójnego blokowania ze wszystkich stron, zapewniającemu wyjątkowo mocne połączenie, mata De Flex 570 oznacza, że nie
musisz się martwić, że mata rozpadnie się w dowolnym momencie w ciągu dnia. Mata jest przeznaczona do zastosowań ogólnych, a dzięki zachodzącym na
siebie płytom o wymiarach 45 cm na 45 cm można ją łatwo rozłożyć i zdemontować w razie potrzeby.
Grubość: 19 mm
Wytrzymałe modułowe płytki gumowe
Diamentowy wzór płytki R10 zapewnia swobodę ruchów
Zastosowania ogólnego przeznaczenia
Płytki zakładkowe 45 cm x 45 cm
Opis produktu
Niezwykle wygodny, wytrzymały system mat przeciwzmęczeniowych z popularną diamentową powierzchnią trakcyjną.
Cechy produktu
Modułowe płytki gumowe z uniwersalnym podwójnym systemem ryglowania ze wszystkich stron, aby zapewnić wyjątkowo mocne, bezproblemowe
połączenie
Platforma o grubości 19 mm izoluje pracownika od twardego podłoża
Wypukłe kopuły pod spodem pozwalają macie zginać się i wyginać przy każdym ruchu
Ogólny opis
Obszary suche środowiska

Mata grupowa ergonomiczna, przeciwzmęczeniowa i zabezpieczająca
Charakterystyka specjalna Dostępne żółte krawędzie wzdłuż boków są zgodne z kodem OSHA 1910-144 | Nie zawierają DOP, DMF, substancji
niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich
Zalecane zastosowanie Do umieszczania w zakładach produkcyjnych, liniach produkcyjnych, liniach montażowych, maszynach CNC, obróbce metali na
indywidualnych stanowiskach roboczych i niestandardowych platformach roboczych
Uwagi specjalne Łatwe wykonywanie niestandardowych konﬁguracji na miejscu dzięki zastosowaniu ramp 571 De-Flex ™
Diamentowa płyta przemysłowa powierzchniowa
Krawędzie Dołączane fazowane krawędzie są dostępne
Intensywność użytkowania Heavy duty
Instalacja i użytkowanie
Niestandardowy opis Te modułowe płytki gumowe o wymiarach 45 cm x 45 cm zostały zaprojektowane z uniwersalnym systemem podwójnych blokad
ze wszystkich stron, aby zapewnić wyjątkowo mocne, ale bezproblemowe połączenie, które umożliwia szybką instalację.
Wskazówka dotycząca czyszczenia Odkurzać
Uwagi dotyczące czyszczenia Codziennie zamiataj górną powierzchnię. Okresowo czyścić powierzchnię wierzchnią na mokro.
Specyﬁkacja techniczna
Specyﬁkacje materiałowe Kauczuk naturalny
Proces formowania tłocznego
Waga kg / m2 13,2
Testy
Zgodność z REACH Zgodność z zasięgiem (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów).
Ocena poślizgu R10
Ocena
Ocena przeciwzmęczeniowa najlepsza
Najlepsza ocena odporności na poślizg
Najlepsza ocena odporności na zużycie

