
Entra-Clean HygienePlus
Mata wejściowa aktywnie zwalczająca
drobnoustroje, z możliwością
mechanicznego czyszczenia

     

Usuwa widoczne zabrudzenia i niewidoczne drobnoustroje.

HygienePlus to maty produkowane z wykorzystaniem BI-OME –
środka biobójczego zarejestrowanego w UE i w OEKO-TEX®, z
aktywnością przeciwdrobnoutrojową. BI-OME działa poprzez
skuteczne zabijanie bakterii w kontakcie z matą.

Pomimo, że technologia jest w pełni skuteczna w przypadku
zwalczania drobnoustrojów, nie powoduje podrażnienia skóry.
Nowa kategoria mat wejściowych.

Poprawia higienę na poziomie podłogi – ważne w kontekście walki z
Covid-19 i nie tylko.

Bardziej zrównoważony produkt – można rzadziej czyścić i to w
niższej temperaturze. Wolna od metali.

W pełni nadająca się do czyszczenia mechanicznego bez
zmniejszenia aktywnej mocy zwalczania drobnoustrojów przez długi
czas użytkowania maty.

Odpowiednia do wszystkich obiektów, w szczególności do biur,
hoteli, ośrodków wypoczynkowych, placówek opieki zdrowotnej i
domów spokojnej starości.
Redukuje nieprzyjemne zapachy spowodowane obecnością bakterii i
pleśni.

Dostępne style

Antracyt Szary Brązowy

Części Specyfikacja techniczna

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/entra-clean-hygieneplus


Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

EC010001 0,6 m x 0,9 m antracyt 1.5

EC010002 0,8 m x 1,2 m antracyt 2.7

EC010003 0,9 m x 1,5 m antracyt 3.8

EC010004 1,2 m x 1,8 m antracyt 6.1

EC010005 1,2 m x 2,4 m antracyt 8.1

EC060001 0,6 m x 0,9 m szary 1.5

EC060002 0,8 m x 1,2 m szary 2.7

EC060003 0,9 m x 1,5 m szary 3.8

EC060004 1,2 m x 1,8 m szary 6.1

EC060005 1,2 m x 2,4 m szary 8.1

Materiał 100% Poliamid

Wykończenie
powierzchni

Wysokiej jakości antypoślizgowe podłoże
winylowe

Wysokość produktu 9mm

Odporność na
chemikalia

Ograniczona odporność na chemikalia

Zalecane
środowisko
zastosowania

Do użytku wewnętrznego

Typowe
zastosowanie

Wewnętrzna strefa wejściowa jako mata luźno
leżąca.

Metoda instalacji Luźne ułożenie

Metoda
czyszczenia

Regularne odkurzanie. Możliwość prania w
pralce w 30°C.

Kraj pochodzenia BE

Zarejestrowany OEKO-Tex®

Technologia
pokrycia włókien

BI-OME – środek biobójczy zarejestrowany w
ECHA (PT2, PT7, PT9)

Trwałość procesu Proces z użyciem BI-OME pozostaje aktywny
przez długi czas użytkowania maty.

Pliki do pobrania


