
Materiał: 100% PVC

Wysokość produktu: 13 mm

Temperatura robocza: od -20°C do +60°C

Odporność chemiczna: PVC jest odporne na wiele różnych substancji 
chemicznych, zasad i ogólnych chemikaliów 
przemysłowych. PVC jest odporne na działanie 
alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, słabych 
kwasów, silnych kwasów mineralnych i zasad. PVC jest 
odporne na olej i tłuszcz, jeśli zostanie odpowiednio 
oczyszczone. PVC nie jest odporne na rozpuszczalniki 
organiczne, ketony, estry i węglowodory aromatyczne. 
Prosimy o kontakt w celu uzyskania bardziej  
szczegółowych informacji.

Typowe zastosowania: Pomieszczenia robocze i rekreacyjne 
(baseny, szatnie, prysznice).

Metoda instalacji: Poszczególne elementy zazębiają się 
razem, pokrywając dowolną długość

Akcesoria: Krawędzie i narożniki

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: DIN 51130: 1992

Ognioodporność: Materiał zgodny z testem UL 94 VO

Kraj pochodzenia: Chiny

Flexi-Deck
Elastyczne płytki modułowe PCV  
o uniwersalnym zastosowaniu

• Płytki PCV do zastosowań przemysłowych i obszarów o wysokiej 
wilgotności.

• Płytki PCV do zastosowań przemysłowych i obszarów o wysokiej 
wilgotności.

• Odporność na większość olejów i środków chemicznych.
• Otwarta struktura maty skutecznie ułatwia odprowadzanie rozlanych 

cieczy i zanieczyszczeń pod matę.
• Wyjątkowe właściwości drenujące dzięki specjalnie zaprojektowanej 

podniesionej strukturze.
• Górna powierzchnia antypoślizgowa zapewnia bezpieczeństwo  

w wilgotnych warunkach.
• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą DIN 51130.
• Temperatura robocza od -20°C do +60°C.
• Opcjonalnie dostępne krawędzie i narożniki.
• Łatwy montaż, czyszczenie, zwijanie i przenoszenie – płytki, krawędzie  

i narożniki łączy się za pomocą wbudowanego systemu zatrzasków.

Wymiary Zielony Szary Waga

Płytka 30 cm x 30 cm (9 sztuk) FD040001  FD060001 3,80 kg

Krawędź Żeńska (3 sztuki) FD040002F3 FD060002F3 0,23 kg

Krawędź Męska (3 sztuki) FD040002M3 FD060002M3 0,23 kg

Narożnik (4 sztuki) FD040004 FD060004 0,06 kg

Specyfikacja techniczna

Wymiary Czarny Niebieski Czerwony Waga

Płytka 30 cm x 30 cm (9 sztuk) FD010001 FD020001 FD030001 3,80 kg

Krawędź Żeńska (3 sztuki) FD010002F3 FD020002F3 FD030002F3 0,23 kg

Krawędź Męska (3 sztuki) FD010002M3 FD020002M3 FD030002M3 0,23 kg

Narożnik (4 sztuki) FD010004 FD020004 FD030004 0,06 kg

Dostępne kolory

Zielony Szary

Niebieski Czerwony
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