
COBAmat® Workstation
Specjalna wersja COBAmat® o
wyjątkowych właściwościach
antypoślizgowych

     

Wszystkie zalety COBAmat® w jednej winylowej macie.

Ostrzegawcze żółte fazowane krawędzie na całej długości
ograniczają ryzyko potknięcia się i wyraźnie wyznaczają strefy.

Wersja ze standardowymi wielkościami otworów skutecznie
wychwytuje wióry i drobne zanieczyszczenia.
Standard: 22 mm x 22mm / Heavy: 22 mm x 10 mm.

Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN
13501-1 i poślizgnięć zgodnie z DIN 51130. 

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

WD010701 0,6 m x 1,2 m czarny/żółty 4.4

WD010702 1 m x 1,5 m czarny/żółty 8.85

WD010703 1,2 m x 1,8 m czarny/żółty 13.15

WS010701 0,6 m x 1,2 m czarny/żółty 3.3

WS010702 1,0 m x 1,5 m czarny/żółty 6.7

WS010703 1,2 m x 1,8 m czarny/żółty 9.7

Specyfikacja techniczna

Materiał PVC

Wykończenie
powierzchni

Efekt kraty krzyżowo-żebrowej

Wysokość
produktu

12 mm

Wielkość
otworów

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

Minimalna
temperatura
pracy

-20°C

Maksymalna
temperatura
pracy

+60°C

Odporność na PVC jest odporny na wiele różnych chemikaliów
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chemikalia przemysłowych, na alkohole, węglowodory
alifatyczne, słabe kwasy, silne kwasy mineralne i
zasady. PVC jest odporny na oleje i smary, jeśli jest
odpowiednio oczyszczony. PVC nie jest odporny
na rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i
węglowodory aromatyczne. W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Zalecane
środowisko
zastosowania

Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, suche i
mokre środowisko

Odporniość na
promieniowanie
UV

Odporna na promieniowanie UV

Typowe
zastosowanie

Standard - idealna dla wszystkich środowisk
przemysłowych, w szczególności dla obszarów
obrabiarek. Heavy - idealna dla wszystkich
środowisk przemysłowych, szczególnie w
obszarach obrabiarek, o dużym natężeniu ruchu
oraz tam, gdzie używane są wózki widłowe.

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 za pomocą gorącej wody z
mydłem lub myjki ciśnieniowej

Kraj
pochodzenia

UK

Pliki do pobrania


