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

Mata antyzmęczeniowa ergonomiczna
Skywalker Pur 14 mm szara
Kolor: Szary, Wymiar: 65x95 cm,
link do produktu:
https://supermaty.pl/pl/maty-antyzmeczeniowe/mata-antyzmeczeniowa-ergonomiczna-skywalke
r-pur-917_22697.html#/kolor-szary/wymiar-65x95_cm
Cena:

307,00 zł brutto

Nr referencyjny: 450S0023GY
Stan: Nowy

Inne kombinacje produktu:
Kolor

Wymiar

Szary

95 cm x 185 cm

cena brutto
1 014,00 zł

Szary

95 cm x 125 cm

681,00 zł

Szary

65x140 cm

507,00 zł

Szary

za m2

620,00 zł

Szary

95 cm x 155 cm

886,00 zł

Szary

65 cm x 185 cm

677,00 zł

Szary

65x95 cm

307,00 zł

Informacje
Mata podłogowa przeznaczona do środowiska suchego o średnim obciążeniu i użytkowaniu.
Wykonanie z miękkiej pianki poliuretanowej zapewnia łatwe skręty stopy i świetne własności
antyzmęczeniowe.

Cechy produktu
Długość

95 / 140 / 125 / 155 / 185 cm

Szerokość

65 / 95 cm

Wysokość

14 mm

Waga

2,7 kg

Zastosowanie

Wewnątrz

Amortyzacja

Tak

Antyzmęczeniowa

Tak

Antypoślizgowa

Tak

Antystatyczna esd

Nie

Ażurowa

Nie

Ruch kołowy

Nie

Obciążenia

Średnie

Spawanie

Nie

Olejoodporna

Nie

Redukcja zmęczenia

Tak

Mrozoodporne

Nie

Modułowa

Nie

Rolka

Nie

Kształt

prostokątny

Opis produktu
Mata ergonomiczna antyzmęczeniowa Skywalker Pur 14 mm szara przeznaczona do środowiska suchego o średnim obciążeniu i użytkowaniu. Wykonanie z

miękkiej pianki poliuretanowej zapewnia łatwe skręty stopy i świetne własności antyzmęczeniowe.
Wysokiej jakości pianka poliuretanowa znana jest z najwyższego komfortu i trwałości.
Wyjątkowa wykładzina do stanowisk pracy ułatwiająca skręcanie i wykonywanie innych ruchów, przy zachowaniu optymalnych właściwości
ergonomicznych.
Wysoka odporność i izolacja termiczna w zakresie -40°C, +80°C, uzyskiwana dzięki jednorodnej strukturze z zamkniętymi pęcherzykami powietrza.
Kamyczkowa struktura powierzchni zapewnia dobrą przyczepność.
Integralna warstwa zewnętrzna poprawia właściwości odchylania sił ściskających (>120 według ASTM 3574C) i zapewnia odporność na zużycie dzięki
nieporowatej powierzchni.
Przystosowana do pomieszczeń o zwiększonych wymaganiach czystości klasy 2.
Łatwa do czyszczenia poprzez zamiatanie lub odkurzanie.
Przyjazna dla środowiska, wytwarzana bez użycia freonów i wolna od toksycznych związków DOP i DMF.
Dostępna wersja maty antystatycznej ESD.
Materiał pianki poliuretanowej Formowanie wtryskowe
Wszystkie 4 brzegi posiadają utwardzone, skośne krawędzie najazdowe.
Twardość 25 Shore A, według DIN 53505.
Antypoślizgowość R11 według norm DIN51130 oraz BG-rule BGR18
Grubość 14 mm
Wytrzymałość na rozdarcie 1,7 N / mm
Odporność na ścieranie 1000 150 mg (2,5N)
Waga w kg / m2 4.8
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.
Testy jakie przeszła mata:
Wydłużenie 300%
Twardość 25 Shore A
Zgodny z REACH Zgodny z przepisami (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów).
Ocena poślizgu R11
Zrównoważony rozwój Materiał nadający się do recyklingu
Podatność na łatwopalność na powierzchni
Ocena
Najlepsza ocena przeciw zmęczeniu
Ocena odporności na poślizg Najlepsza
Lepsza ocena odporności na zużycie

Wymiary dostępne:
65 cm x 95 cm
65 cm x 140 cm
65 cm x 185 cm
95 cm x 155 cm
95 cm x 185 cm
95 cm x 125 cm
Wymiary na zamówienie w m2

Kolory:
Szary

Materiał:
pianka poliuretanowa
powierzchnia o fakturze kamyczkowe

