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

Mata antypoślizgowa Cushion Ease Solid
91x91 cm h 19 mm
Kolor: Czarny, Wymiar: 91x91 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyposlizgowe/mata-cushion-ease-solid-modulowa-523_20393.ht
ml#/kolor-czarny/wymiar-91x91_cm
Cena:

172,59 zł

Nr referencyjny: 556S0033BL
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

za m2

cena brutto
280,31 zł

Czarny

91x91 cm

172,59 zł

Informacje
Antypoślizgowa, kamyczkowa faktura powierzchni.

Cechy produktu
Długość

91 cm

Szerokość

91 cm

Wysokość

19 mm

Waga

12,7 kg lub 13,6 kg

Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Duże

Redukcja zmęczenia

Tak

Opis produktu
Mata ergonomiczna antyzmęczeniowa antypoślizgowa Cushion Ease Solid, kamyczkowa faktura powierzchni.
System łączenia pozwala na dostosowanie kształtu wykładziny do lokalnych potrzeb. Kwadratowe dywaniki łączone ze sobą o wymiarach 91x91 cm,
które można bez wysiłku zmontować i ułożyć od ściany do ściany, lub w formie wysepek, w dowolnym kierunku i kształcie.
Rozwiązania ułatwiają tworzenie narożników zewnętrznych i wewnętrznych.
Nadzwyczajna zdolność redukcji zmęczenia dzięki unikalnej budowie podkładu wykładziny oraz zastosowaniu wysokiej jakości materiałów gumowych.
Dostępne w formie wykładziny ogólnego stosowania lub w postaci gotowych rozwiązań, w tym wykładziny olejoodporne, o obniżonej palności,
antyelektrostatyczne, antypoślizgowe GSII i nieprzewodzące.
Przeznaczone do długotrwałego użytkowania.
Odporne na większość środków chemicznych i wysokie temperatury.
Nie zawierają silikonu, mogą być stosowane w lakierniach samochodowych.
Korzyści ergonomiczne dzięki platformie roboczej o wysokości 19 mm.
Środowisko Suche obszary
Grupowe maty ergonomiczne, przeciwzmęczeniowe i ochronne
Cechy:

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.
Łatwe do wykonania niestandardowe konﬁguracje na miejscu dzięki zastosowaniu 551 M.D. Ramp System®
Strukturalny:wzór kamyka
Krawędzie Dostępne są dołączane fazowane krawędzie
Intensywność użytkowania Heavy duty
Opis niestandardowy Dostępny z MD Ramp System ™ Nitrylowe męskie i żeńskie skosy 91 cm w kolorze czarnym lub żółtym.
Instalacja Aplikacje ogólnego zastosowania. Nie stosować w kontakcie z tłuszczem zwierzęcym.
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
Waga w kg / m2: 12,7
Odporność na ścieranie 1000: 2,90 g (5000 cykli)
Siła zrywająca 44 funty
Ugięcie przy ściskaniu 1,4 33,3 funta / cal² (przy 25%)
Ugięcie przy kompresji 2,8 33,3 funta / cal² (przy 50%)
Twardość :67 Shore A
Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
Ocena poślizgu R9
Współczynnik tarcia 0,68
Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
Podatność na łatwopalność na powierzchni
Wytrzymałość na rozdarcie:55,4 funta
Najlepsza ocena przeciw zmęczeniu
Ocena odporności na poślizg:Najlepsza
Odporność na zużycie:Najlepsza

Zalecane zastosowanie:
Intensywne użytkowanie - środowisko przemysłowe - suche miejsca

Wymiary:
91 cm x 91 cm

Kolory:
czarny

Akcesoria:
MD Ramp System
krawędź żeńska 91 cm - kolor czarny, czerwony, żółty i pomarańczowy
krawędź męska 91 cm - kolor czarny, czerwony, żółty i pomarańczowy

