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

Mata antystatyczna ergonomiczna
antyzmęczeniowa Skystep ESD
Kolor: Czarny, Wymiar: 60x90 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antystatyczne/mata-antystatyczna-skystep-esd-227_20711.html#/
kolor-czarny/wymiar-60x90_cm
Cena:

202,58 zł brutto

Nr referencyjny: 457S0023BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

90x150 cm

cena brutto
520,03 zł

Czarny

60x90 cm

202,58 zł

Czarny

90x120 cm

415,66 zł

Informacje
Samodzielna mata gumowa dla poszczególnych stanowisk pracy, antyelektrostatyczna esd.

Cechy produktu
Długość

90 / 120 / 150 cm

Szerokość

60 /90 cm

Wysokość

13 mm

Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Tak

Ażurowa

Nie

Ognioodporność

Nie

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Tak

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Kształt

prostokątny

Opis produktu
Stanowiskowa mata antystatyczna Skystep esd z gumy wykonany ze statycznej rozpraszającej 100% naturalnej mieszanki gumowej dla poszczególnych
stanowisk pracy, antyelektrostatyczna. Lekka konstrukcja o doskonałych właściwościach antyzmęczenia. Zaprojektowany ergonomicznie i ekonomicznie Skystep
™ wykorzystuje moc powietrza.
Skystep ™ jest przeznaczony do zasysania do podłoża, aby zapobiec przesuwaniu się maty podczas zatrzymywania powietrza w komorach. Te kieszenie
powietrzne w połączeniu z sprężystością gumy zapewniają doskonały efekt amortyzacji przy jednoczesnym zachowaniu lekkości maty. Zintegrowane sfazowane
krawędzie ze wszystkich czterech stron, aby zapobiec potknięciu się o matę.
Luźny układ bez konieczności instalacji. Klasa antypoślizgowości R9 zgodnie z DIN 51130 i BG-rule BGR181. Nie zawiera DOP, DMF, substancji niszczących
warstwę ozonową, silikonu i metali ciężkich. Mieszanka kauczuku naturalnego rozpraszająca ładunki elektrostatyczne. Spełnia normę IEC61340-4-1 (kategoria
DIF), zmierzona rezystancja Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω. Opcjonalny przewód uziemiający.
Formowane krawędzie na wszystkich czterech stronach są fazowane, aby zapobiec potknięciu się.
Zalecane zastosowanie:
Do zastosowań w przemyśle.
Wymiary dostępne:
60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
Kolory:
czarny
Czyszczenie zależy od użytkowania
1. Zamiataj maty miotłą, aby poluzować zanieczyszczenia z powierzchni
2. Wynieś maty na zewnątrz, nie należy ich czyścić na podłodze, od której zaczęły
3. Szoruj szczotką do pokładów, jeśli używasz detergentu o naturalnym pH. Spłucz wężem
a. Zmieszaj łagodny detergent LUB odtłuszczacz niebutylowy z gorącą wodą
b. Użyj węża wysokociśnieniowego (nie przekraczającego 500 psi) i gorącej wody (maks. 160 ° F), aby usunąć maty olejków
C. Nie używaj pary, środków odtłuszczających zawierających butyl ani żrących chemikaliów. Nie obrabiaj umyć lub mechanicznie szorować maty
4. Użyj stojaka na matę, aby powiesić na sucho lub położyć na płaskiej powierzchni
5. Umieść matę na czystej, suchej podłodze
WAŻNY
(O ile Twoja mata nie została przetestowana pod kątem użycia tych chemikaliów):
1. NIE WOLNO STOSOWAĆ WYBIELACZY ani ODtłuszczaczy BUTYLOWYCH, bez względu na to, gdzie mata jest używana. Użycie tych chemikaliów spowoduje
unieważnienie gwarancji produktu
2. Narażenie maty na działanie innych chemikaliów innych niż te, do których maty są przeznaczone, może niekorzystnie wpływać wpływają na obsługę tego
produktu!
3. Grit Top nie należy myć pod ciśnieniem ani myć w zmywarce
4. Niewłaściwe czyszczenie, przenoszenie, składanie lub stosowanie odkażania lub reklamy w wysokiej temperaturze zmywarki do mat czyszczących skracają
oczekiwany okres użytkowania maty i mogą spowodować utratę
Gwarancja
5. Z biegiem czasu maty gumowe mogą ulegać naturalnemu zużyciu. Gdy wióry, pęknięcia lub loki
uniemożliwić matom wykonywanie swojej pracy, wiesz, że czas je wymienić

