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

Mata gumowa antypoślizgowa Sanitop
ażurowa z najazdem
Kolor: Czarny, Wymiar: 91x152 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-gumowa-dla-przemyslu-sanitop-czarna215_20765.html#/kolor-czarny/wymiar-91x152_cm
Cena:

162,39 zł

Nr referencyjny: 562S0035BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

łączniki

cena brutto

Czarny

91 cm x 297 cm

371,70 zł

Czarny

91x152 cm

162,39 zł

Czarny

91 cm x 594 cm

743,34 zł

0,00 zł

Informacje
Fazowana mata redukująca zmęczenie.

Cechy produktu
Szerokość

91 cm

Wysokość

12,7 mm

Waga

11 kg

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ażurowa

Tak

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Tak

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Rolka

Nie

Kształt

prostokątny

Opis produktu
Mata gumowa Sanitop zapewnia komfort i przyczepność na mokrych i tłustych powierzchniach.
Zapewnia podstawowy komfort i przyczepność w mokrych obszarach z dużymi otworami drenażowymi i podniesionymi kołkami do napowietrzania i umożliwiania
przedostawania się płynów i zanieczyszczeń, pozostawiając czystą powierzchnię. Proﬁlowane, skośne krawędzie ze wszystkich 4 stron, aby zapobiec potknięciu
się i umożliwić dostęp do wózka.
Gumowe kadzie zapewniają wygodną i bezpieczną platformę roboczą w mokrych obszarach dzięki agresywnej powierzchni antypoślizgowej.
Duże otwory mat gumowych i wypukłe kołki umożliwiają spływanie płynów z mokrych obszarów lub zanieczyszczeń w suchych obszarach, pozostawiając
powierzchnię czystą. Zaleca się czyszczenie detergentem i strumieniem wody w celu przedłużenia żywotności.

Zalecane zastosowanie:
Mokre lub oleiste / tłuste środowiska - przetwarzanie żywności, kuchnie profesjonalne, bary
Pielęgnacja:
Czyszczenie detergentem i strumieniem wodnym jest zalecane dla przedłużenia żywotności.
Wymiary maty gumowej:
91 x 152 cm
91 x 297 cm
91 x 594 cm
Kolory:
Czarny - 100% naturalna guma do ogólnego zastosowania w środowisku mokrym
Czerwony - 75% guma nitrylowa, odporna na działanie oleju / tłuszczu - produkt można zobaczyć w produktach powiązanych
Środowisko pracy:
Obszary mokre/suche
Grupowe maty ergonomiczne, przeciwzmęczeniowe i zabezpieczające
Cechy szczególne:
Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich
Zalecane zastosowanie:
Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacji, pakowania i logistyki, na indywidualnych stanowiskach
roboczych.
Uwagi specjalne Idealny do stanowisk jednoosobowych.
Powierzchnia:
Duże otwory drenażowe
Krawędzie:
Formowane fazowane krawędzie ze wszystkich stron
Intensywność użytkowania:
Średnie obciążenie
Instalacja i użytkowanie:
Montaż Luźny układ bez konieczności montażu.
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 maty gumowej sanitop:
Uwaga 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.
Specyﬁkacja techniczna
Specyﬁkacja materiałowa Kauczuk naturalny
Proces formowania tłocznego:
Waga kg/m2 8
Testy maty gumowej Sanitop:
Odporność na ścieranie 1000 6% utrata masy
Obciążenie zrywające 37,5 funta
Wydłużenie 227,7%
Twardość 52 Shore A
Zgodny z REACH Zgodny z REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczanie chemikaliów).
Współczynnik tarcia 0,59
Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
Ocena:
Lepsza ocena przeciwzmęczeniowa
Ocena odporności na poślizg Najlepsza
Ocena odporności na zużycie Bette

