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

Mata antypoślizgowa Skywalker HD
antyzmęczeniowa 91x91 cm czarna
Kolor: Czarny, Wymiar: 91x91 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-na-stanowiska-pracy/mata-skywalker-hd-modulowa-antyzmeczenio
wa-521_20669.html#/kolor-czarny/wymiar-91x91_cm
Cena:

205,00 zł brutto

Nr referencyjny: 460S0033BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

za m2

cena brutto
336,00 zł

Czarny

91x91 cm

205,00 zł

Informacje
Mata przemysłowa antyzmęczeniowa, przeznaczona do długotrwałego użytkowania. Unikalna
konstrukcja sprawia, że mata jest proste w obsłudze i łatwa do zainstalowania.

Cechy produktu
Szerokość

91 cm

Wysokość

13 mm

Głębokość

91 cm

Waga

10 kg

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Duże

Modułowa

Tak

Opis produktu
Mata antypoślizgowa ergonomiczna z kauczuku naturalnego Skywalker HD antyzmęczeniowa modułowa systemowe Skywalker hd , mata modułowa typu puzzle
czarna wersja HD
Mata przemysłowa antyzmęczeniowa, przeznaczona do długotrwałego użytkowania.
Unikalna konstrukcja sprawia, że mata jest proste w obsłudze i łatwa do zainstalowania.
Mata o grubości 13 mm z ergonomicznym wzorem bąbelków stworzona dla maksymalnej wygody i doskonałych właściwościach antyzmęczenia.

Dzięki modułom 91 cm x 91 cm mata może być łatwo montowana zarówno na poszczególnych stanowiskach pracy, jak i na dużych obszarach.
Specyﬁkacja techniczna
100% kauczuk naturalny
Procesowe formowanie tłoczne
Waga w kg / m2 10
Testy
Odporność na ścieranie 1000 0,824
Obciążenie niszczące 4,80 Mpa
Wydłużenie 210%
Twardość 67 Shore A
Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
Ocena poślizgu R9
Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
Podatność na łatwopalność na powierzchni
Wytrzymałość na rozdarcie 10,5 N / mm
Najlepsza ocena przeciw zmęczeniu
Ocena odporności na poślizg:Najlepsza
Odporność na zużycie:Najlepsza
Dostępne żółte obramowania wzdłuż boków zgodne z kodem OSHA 1910-144 | Bez DOP, bez DMF, bez substancji zubożających warstwę ozonową, bez
silikonu i metali ciężkich
Zalecane zastosowanie Do umieszczenia w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach kompletacyjnych, pakujących i logistycznych,
na poszczególnych stanowiskach pracy.
Uwagi specjalne Mieszanka gumowa o dużej wytrzymałości, którą można stosować ze wszystkimi produktami serii Skymaster® HD. Użyj Skymaster®
HD i-Curve ™ i Skymaster® HD o-Curve ™, aby kontynuować wokół zakrzywionych stacji roboczych
Ergonomiczny pęcherzyk powierzchniowy
Krawędzie Dostępne są dołączane fazowane krawędzie
Intensywność użytkowania Heavy duty
Dostępny z rampą bezpieczeństwa Skywalker HD ™ Nitrylowe męskie i żeńskie skosy 91 cm, czarne lub żółte. Skywalker HD Yellow ™ Linia
bezpieczeństwa do oznaczania barier bezpieczeństwa, stref roboczych, chodników i linii bezpieczeństwa. Seria maty w kształcie klina Skywalker HD iCurve ™ i o-Curve ™ są kompatybilne do tworzenia gotowych krawędzi, zaokrąglonych narożników, krzywych S i pełnych okręgów. Dostępne w
pasujących 5 mieszankach gumowych.
Modułowy system mat składa się z płytek modułowych o wymiarach 91 cm x 91 cm, które można łatwo i bezproblemowo podłączyć do instalacji na
miejscu. Łatwo połączyć go ręcznie lub gumowym młotkiem. Mata jest zaprojektowana z liniami cięcia co 30 cm, aby łatwo rozdzielić matę na płytki o
wymiarach 30 cm x 30 cm, każda ze złączami żeńskimi. Tnij wzdłuż linii cięcia nożem uniwersalnym. Dostępne są rampy bezpieczeństwa do
zakończenia instalacji mat ze ściętymi krawędziami, aby zapobiec potknięciu się o matę. Rampy bezpieczeństwa są również zaprojektowane z liniami
cięcia pod rampą, aby umożliwić narożniki zewnętrzne i wewnętrzne.
Wskazówka dotycząca czyszczenia Należy regularnie zamiatać lub suszyć mopem powierzchnię i spód maty. Powierzchnię można przetrzeć wilgotnym
środkiem łagodnym mydłem / detergentem.
Czyszczenie Uwaga Zamiataj regularnie lub osusz mopem powierzchnię i spód maty. Powierzchnię można przetrzeć wilgotnym środkiem łagodnym
mydłem / detergentem.
Specyﬁkacja techniczna
Dane techniczne 100% kauczuk naturalny
Procesowe formowanie tłoczne

Zalecane zastosowanie:
W przemyśle, obszary suche i mokre.

Wymiary:
91 cm x 91 cm
Wymiary na zamówienie w m2

Kolory:
Czarny

Akcesoria:
Męskie i żeńskie listwy najazdowe o długości 91 cm w kolorze żółtym i czarnym
Łącznik 10 cm x 91 cm do modułu 91 cm x 91 cm w kolorze żółtym

