
Fatigue-Step Grit Top
Extrémne odolná protišmyková a 
protiúnavová dlaždicová rohož

• Spojovacie protiúnavové dlaždicové rohože vyrábané z odolnej 
zmesi Nitrilovej gumy.

• Rohož má výbornú dolnosť voči olejom a chemikáliám a rohož 
je vhodná pre všetky vysokozáťažové priemyselné podmienky.

• Odolný povrch rohože je tvorený karbidovým zrnom 
pripevneným ku gumovému povrchu. Je navrhnutý na 
maximálnu elimináciu rizika pošmyknutia vo vlhkom a olejovom 
prostredí.

Technická špecifikácia

300mm

900mm

Materiál: Nitrilová guma

Povrchová úprava: Karbid viazaný na gumu s otkovovými dierami

Výška produktu: 18 mm

Rozmer diery: 22mm

Prevádzková teplota: -20°C to +160°C

Odolnosť proti chemikáliám: Nitrilová guma ponúka vynikajúcu 
odolnosť voči olejom a chemikáliám.

Prostredie: Vhodné pre suché a mokré prostredie. 
Vydrží odletujúce čiastočky pri 
zváraní a iné horúce materiály.

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Typické použitie: Ideálne ako protišmyková a 
protiúnavová rohož v priemysle.

Inštalačná metóda: Voľne položené interlocking tiles

Príslušenstvo: Skosené hrany / okraje

Metóda čistenia: Tlakovou hadicou s jemným čistiacim prostriedkom.

Krajina pôvodu: Srí Lanka

Poznámky: Silikón sa používa v procese výroby rohoží, a 
zbytok  pravdepodobne zostane na podložke.

ľahká inštalácia

Príklad :
2 x dlaždica (1 x rez)
3 x Female hrana

3 x Male hrana
Pokrytá plocha = 1,08m2

Jedinečne Flexibilná
Každá z dlaždíc môže byť odrezaná  vlínii 30 cm a stále bude mať 
možnosť byť spojená s inou dlaždicou alebo hranou.

Nábehové hrany sú dostupné ako Male a Female verzie. Oba typy 
majú integrovaný rohový kus, ktorý musí byť odrezaný ak chcete 
inštalovať nábehy za sebou.

Dlaždica Rozmer Štandard Váha

0,9 m x 0,9 m SS010001G 9,95 kg

Rohová Čierna Žltá Váha

Female Rohová hrana SS010002F SS070002F 1,00 kg

Male Rohová hrana SS010002M SS070002F 1,30 kg

Female Rohová hrana Nitril SS010002FN SS070002FN 1,00 kg

Male Rohová hrana Nitril SS010002MN SS070002MN 1,30 kg

Female Rohová hrana B1 - SS070002B1F 1,00 kg

Male Rohová hrana B1 - SS070002B1M 1,30 kg

30   @COBAeurope www.cobaeurope.sk


