
Materiał: Wytłaczane PVC

Wykończenie powierzchni: Efekt kraty krzyżowo żebrowej

Wysokość produktu: 12 mm

Wielkość otworu: Standard: 22 mm x 22 mm. 
Heavy: 22 mm x 10 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.

Zalecane środowisko pracy: Suche i wilgotne (woda), praca wielozmianowa 
- intensywne użytkowanie.

Odporność na promieniowanie 
UV: Tak

Typowe zastosowania: Standard - dla wszystkich środowisk 
przemysłowych, szczególnie w miejscach, gdzie 
występuje znaczna ilość wiórów. Heavy - Idealna 
dla wszystkich środowisk przemysłowych, 
szczególnie w miejscach stosowania narzędzi 
mechanicznych, miejscach o dużym natężeniu 
ruchu oraz tam, gdzie stosowane są wózki.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Akcesoria: Wszystkie maty są fabrycznie wyposażone 
w fazowane krawędzie, aby uniknąć 
niebezpieczeństwa potknięcia. Dostępne są kostki 
mocujące, zabezpieczające matę na podłodze.

Metoda czyszczenia: Łatwe czyszczenie gorącą woda  
z płynem/myjką ciśnieniową

Dodatkowe właściwości: Antypoślizgowość: EN 13552 (kat. R10).

Ognioodporność: DIN 54332 (B2) część DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Wymiary Heavy Waga Standard Waga

0,6 m x 1,2 m WD010701 4,40 kg WS010701 3,30 kg

1 m x 1,5 m WD010702 8,85 kg WS010702 6,70 kg

1,2 m x 1,8 m WD010703 13,15 kg WS010702 9,70 kg

Workstation
Wytrzymała mata PCV z fazowanymi krawędziami

• Maty z wysokiej jakości PCV o wyjątkowej wytrzymałości.
• Świetne rozwiązanie w bardzo wymagających lokalizacjach o dużych  

i ekstremalnych obciążeniach.
• Możliwość wyboru spośród dwóch wersji:

1. Standard - rozmiar otworu: 22 mm x 22 mm.
2. Heavy - rozmiar otworu: 22 mm x 10 mm.

• Przeplatana struktura oraz fazowane krawędzie zwiększają 
bezpieczeństwo i ograniczają liczbę wypadków spowodowanych 
poślizgnięciem.

• Otwarta struktura maty skutecznie zatrzymuje luźne zanieczyszczenia 
oraz ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod matę.

• Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10.
• Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN 54332 (B2), część 

normy DIN 4102.

Specyfikacja techniczna
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