
Materiál: PVC výlisky

Povrchová úprava: Vrúbkovaný mriežkovaný efekt

Výška produktu: 12 mm

Rozmer diery: Štandard: 22mm x 22mm. 
Ťažké: 22mm x 10mm.

Prevádzková teplota: -20°C to +60°C

Odolnosť proti chemikáliám: PVC je odolné voči mnohým rôznym chemickým 
látkam, zásadám a bežným priemyselným 
chemikáliám. Je odolné voči alkoholu 
alifatickým uhľovodíkom, olejom, slabým 
kyselinám, silným minerálnym kyselinám a 
zásadám. PVC odoláva oleju a mastnote, 
ak riadne čistí. PVC nie je odolné voči 
organickým rozpúšťadlám, ketónom, esterom 
a aromatickým uhľovodíkom. Pre podrobnejšie 
informácie nás prosím kontaktujte.

Prostredie: Vhodné pre mokré a suché miesta

Odolnosť proti UV žiareniu: Odolné proti UV žiareniu

Typické použitie: Standard - Ideálne pre všetky priemyselné 
prostredia, najmä montážne priestory, 
kde je veľa triesok. Heavy - Ideálne 
prevšetky priemyselné prostredia, najmä 
montážne priestory a priestory s hustou 
premávkou paletových vozíkov.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Príslušenstvo: Všetky rohože sú dodávané s továrensky 
osadenými šikmými okrajmi pre ochranu 
proti zakopnutiu. Upevňovacie kocky sú 
dostupné, pre upevnenie k podlahe.

Metóda čistenia: Ľahko sa čistí mydlovou vodou/
alebo tlakovou umývačkou

Účinnosť výrobku: Spĺňa  normu Protišmykovosti 
EN 13552 Kategória R10

Ohňovzdornosť: Požiarna skúška podľa DIN 
54332(B2) Part of DIN 4102

Krajina pôvodu: VB

Workstation
Olemovaná všestranná PVC rohož

• Rohož z PVC výliskov s bezpečnostnými skosenými okrajmi.
1. Štandardná veľkosť otvorov: 22 mm x 22 mm.
2. Cez otvory rohože prepadávajú nečistoty.

• Zmierňuje únavu pracovníkov spôsobenú státím.
• Povrch s jemnými ryhami znižuje riziko pošmyknutia v mokrých 

alebo mastných prostrediach.
• Jednoduché čistenie.
• Rohož prešla protišmykovým testom v súlade s normou EN 

13552 v kategórii R10.
• Odolná voči najsilnejším priemyselným olejom a chemickým 

látkam.
• Horľavosť testovaná v súlade s normou DIN 54332 (B2), ktorá je 

súčasťou normy DIN 4102.

Technická špecifikácia

Rozmer Ťažké  Váha Štandard Váha

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

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

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

Štandard

Varianty povrchu

Ťažké
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