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

Mata wejściowa modułowa Master Flex
D12 Nitrylowa fr
Kolor: Czarny, Wymiar: 50x50 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-wejsciowe/mata-wejsciowa-modulowa-master-ﬂex-d12-nitrylowa-fr883_21973.html#/kolor-czarny/wymiar-50x50_cm
Cena:

164,08 zł brutto

Nr referencyjny: 594S0050OB
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Czarny

50x50 cm

cena brutto
164,08 zł

Informacje
Rewolucyjne wielostrefowe modułowe płytki wejście, do instalacji bez użycia kleju zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz w zagłębieniach/klatkach wejściowych.

Cechy produktu
Długość

50 cm

Szerokość

50 cm

Wysokość

12 mm

Waga

2,4 kg

Zastosowanie

zewnętrzne + wewnętrzne

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Nie

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Tak

Ażurowa

Tak

Ognioodporność

Tak

Ruch kołowy

Tak

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Tak

Redukcja zmęczenia

Nie

Mrozoodporne

Tak

Modułowa

Tak

Rolka

Nie

Kształt

kwadrat

Opis produktu
Rewolucyjne wielostrefowe modułowe płytki wejście, do instalacji bez użycia kleju zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz w zagłębieniach/klatkach wejściowych.
Odporne na oleje , co czyni je idealnymi do umieszczenia na stacjach benzynowych lub w wejściach narażonych na wniesienie oleju. Wykonane są z
wytrzymałego i odpornego kauczuku nitrylowego, o otwartej konstrukcji z małych otworów drenażowych o głębokości 12 mm. Płytki te posiadają doskonałą
przyczepność i dostosowują się do każdej powierzchni, zatrzymują brud i wilgoć a ich gładka powierzchnia ułatwia dostęp wózkom, wózkom inwalidzkim,
walizkom na kółkach, itp.

Zalecane zastosowanie:
W strefach bardzo intensywnego użytkowania.
Do umieszczenia w wewnętrznych lub zewnętrznych wpuszczanych klatkach/zagłębieniach wejściowych.
Odporna na oleje co czyni ją idealną do umieszczenia na stacjach benzynowych lub wejściach z narażeniem wniesienia oleju.
Zewnętrzne lub wewnętrzne - obszary dużego natężenia ruchu pieszego.
Do umieszczenia we wnęce wewnętrznej lub zewnętrznej z matwell.
Olejoodporny do umieszczenia na stacjach benzynowych lub w wejściach narażonych na działanie oleju.
Zaprojektowany dla ruchu pieszego. Nie nadaje się do wózków o bardzo dużych obciążeniach.
Dane techniczne:
100% mieszanka gumy nitrylowej - odporna na olej.
Ośmiokątny pierścień z otwartą konstrukcją.
Nadaje się do stosowania w ekstremalnych warunkach pogodowych.
Małe otwory o średnicy 14 mm, zgodne z normą UE dla wejść publicznych.
Klasyﬁkacja ogniowa Bﬂ-S1 testowana zgodnie z EN 13501-1.
Całkowita grubość: 12 mm.
Waga: 2,4 kg / płytka.
Wymiary:
50 cm x 50 cm
Kolory:
Czarny

