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Obszary suche - Podłogowe maty antystatyczne ESD

Maty antystatyczne

Maty rozpraszające ładunki elektryczne dostępne w metrach bieżących 
posiadają odpowiednie właściwości ergonomiczne dzięki grubości. 
Właściwości ergonomiczne zapewnia budowa z elastycznej pianki winylowej. 
Wykończenie spadem ze wszystkich stron minimalizuje ryzyko potknięć.

Opis:
•  Zgodna z normą IEC61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja Rg 10⁶ - 10⁹ Ω, Rp 10⁶ - 10⁹ Ω
•  Ładunek elektrostatyczny (test chodzenia), spełnia wymagania norm ISO6356 i EN1815
•  Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę ozonową, nie zawiera sylikonu i metali 

ciężkich
•   Pasujące akcesoria ESD na str. 54/55

463 Skywalker HD™ ESD 464 Skywalker HD™ ESD 
FR

558 Cushion Ease™ ESD 661S Cushion Ease™ ESD 
FR

Page 25 Page 25 Page 21 Page 21



GOOD BESTBETTER

14 mm

GOOD BESTBETTER

9,4 mm
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826 Diamond Stat™
Rozpraszająca ładunki elektrostatyczne górna powierzchnia, ze 
sprężystą pianką winylową daje poczucie wyjątkowego komfortu I jest 
odporna na intensywne użytkowanie.Wzór blachy ryflowanej zapewnia 
dobrą przyczepność I jednocześnie umożliwia łatwe obroty na macie. 
Wyposażona w gniazdko 10mm i przewód uziemiający. Zastosowano 
RedStop™, przyczepną powłokę, która zapobiega przesuwaniu się 
mat na posadzce. Ze wszystkich czterech stron mata jest wykończona 
spadem minimalizując ryzyko potknięcia się. Technologia laminacji 
Uni-Fusion™ sprawia że oddzielenie się górnej warstwy maty od dolnej 
jest niemożliwe.

Opis:
•  Gruba, 4,7 mm rozpraszająca ładunki elektyryczne wykładzina z PVC 

trwale połączona ze sprężystą pianką winylową o grubości 9,3 mm
•  Grubość: 14 mm
•  Waga: 6,5 kg / m²
•  Ognioodporność: Cfl-S1 wg EN 13501

zalecane zastosowania:
•  Intensywne użytkowanie, 

środowisko suche, przemysł

Kolory:
•  Czarny

Wymiary standardowe:
•  91 cm x 150 cm
 91 cm x 3 m

825 Cushion Stat™
Wykładzina z gąbki winylowej rozpraszającej ładunki elektrostatyczne, 
redukuje zmęczenie i ogranicza tworzenie się elektryczności statycznej. 
Kamyczkowa powierzchnia zapewnia dobrą przyczepność i jest łatwa 
do czyszczenia. Opcjonalnie dostępne gniazdko 10 mm i przewód 
uziemiający.

Opis:
•  Pianka winylowa rozpraszająca ładunki
•  Grubość: 9,4 mm
•  Waga: 3 kg / m²

zalecane zastosowania:
•  Lekkie użytkowanie - suche środowisko

Kolory:
•  Czarny/Żółty, Czarny, Szary

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

457 Skystep™ ESD 452 Skywalker® PUR ESD 453 Skywalker® II PUR ESD
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Pełne rolki 22,8 m:
•  91 cm x 22,8 m
 122 cm x 22,8 m

Długości na zamówienie:
•  91 cm na metr bieżący
 122 cm na metr bieżący

Wymiary standardowe:
•  91 cm x 150 cm

Pełne rolki 18,3 m:
•  91 cm x 18,3 m

Długości na zamówienie:
•  91 cm na metr bieżący:


