
Materiál: (100% prírodná guma) a ďalšie schválené 
gumárenské chemikálie používajú 
v gumárenskom priemysle.

Povrchová úprava: Bublinový tvar

Výška produktu: 14 mm

Prevádzková teplota: -30°C to +50°

Odolnosť proti chemikáliám: Odolný voči vode a väčšine slabých kyselín

Prostredie: Používajte najmä v suchom prostredí

Typické použitie: Ideálne pre výrobné priestory kde 
zamestnanci stoja v statickej polohe.

Inštalačná metóda: Samostatné komponenty, ktoré sa spájajú 
dokopy pre pokrytie požadovanej plochy 
alebo samostatné samostatné rohože so 
šikmým okrajom po celom obvode

Metóda čistenia: Použite vysokotlakovú hadicu (nesmie 
presiahnuť 60 psi) pre odstránenie nečistôt z 
rohože. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov 
použite jemný čistiaci prostriedok (pH 4,0 
až 9,0), na umytie rohoží. Nepoužívajte 
paru alebo odmasťovacie alebo korozívne 
chemikálie. Rohože nedrhnite.

Účinnosť výrobku: 30 BPN, According to ASTM E304

Krajina pôvodu: Srí Lanka

Bubblemat
Možnosť nitrilovej a prírodnej gumovej zmesi

• Rohož vyrábaná zo zmesi pružnej a tuhej prírodnej gumy.
1. Bublinkový povrch stimuluje krvný obeh v chodidlách, nohách a 

celom tele.
2. Rohož izoluje zamestnancov pred chladom z betónových podláh.

• Ideálna priemyselná rohož na použitie v miestach, kde pracovníci 
stoja pri práci v statickej polohe.

• K dispozícii sú štandardné rozmery rohože s olemovaním, alebo 
stredové a koncové diely rohože pre vytvorenie dlhších behúňov.

Technická špecifikácia

Rozmer Čierna Nitrile Váha

0,6 m x 0,9 m (okraje po celom obvode) BF010001 BF010001N 6,35 kg

0,9 m x 1,2 m (okraje po celom obvode) BF010002 BF010002N 10,50 kg

0,6 m x 0,9 m (spojovací koncový kus) BF010003 BF010003N 6,35 kg

0,6 m x 0,9 m (spojovací stredný kus) BF010004 BF010004N 6,35 kg

Rozmer Bezpečnostné Váha

0,6 m x 0,9 m BF010701 5,00 kg

0,9 m x 1,2 m BF010702 11.00 kg

0,6 m x 0,9 m (spojovací koncový kus) BF010703 11,00 kg

0,6 m x 0,9 m (spojovací stredný kus) BF010704 5,00 kg

0,9 m x 1,2 m (spojovací koncový kus) BF010705 11,00 kg

0,9 m x 1,2 m (spojovací stredný kus) BF010706 11,00 kg

Pracovné rohože 
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Pre viac informácií volajte : +421-41-507 11 12 alebo píšte : sales@cobaeurope.sk


