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Obszary suche - Intensywne użytkowanie maty nitrylowe

649 Safety Stance Solid™

Bardzo dobra jakościowo mata przeciwzmęczeniowa odpowiednia do 
użytkowania w trudnych warunkach. Wyjątkowy wzór powierzchni 
DiamondGrid™ zapewnia odpowiednią antypoślizgowość, rowki na 
powierzchni odprowadzają niewielkie wycieki olejów. Zamknięta 
powierzchnia ułatwia czyszczenie i zapobiega spadaniu małych 
przedmiotów pod matę.
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649 Safety Stance Solid™ 
Wykonana z 100% mieszanki gumy nitrylowej, odporna na oleje 
przemysłowe i agresywne chemikalia. Odpowiednia mata 
dla prac na stanowiskach wielozmianowych. Właściwości 
ergonomiczne są spełnione dzięki grubości 20 mm 
oraz odpowiedniej elastyczności maty. Maty 
o standardowych wymiarach kładzie się 
bezpośrednio na posadzkę, nie wymagają 
montażu. Widoczne najazdy w kolorze 
pomarańczowym dodatkowo wspierają 
bezpieczeństwo. Mata nie przesuwa się. 
Nie zawiera sylikonu, może być stosowana 
w lakierniach.

zalecane zastosowania:
•  Intensywne użytkowanie, środowisko suche, przemysł. 

Do umieszczania w zakładach produkcyjnych, liniach 
produkcyjnych, liniach montażowych, maszynach CNC, 
obróbce metali na poszczególnych stanowiskach pracy i 
niestandardowych platformach roboczych.

Opis:
• Wytrzymała mieszanka 100% gumy nitrylowej
• Odporna na oleje przemysłowe i agresywne chemikalia
•  Listwy najazdowe w kolorze pomarańczowym zamontowane 

z 3 stron, spełniają wymogi: OSHA Code 1910-144
•  Antypoślizgowość: R10 wg DIN51130 i BG-rule BGR181 
•  Grubość: 20 mm
•  Waga: 15 kg / m²
•  Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących warstwę 

ozonową, nie zawiera sylikonu i metali ciężkich

Kolory:
•  Czarny

Wymiary standardowe z najazdami z 3 stron w kolorze 
pomarańczowy: 
•  66 cm x 102 cm
 97 cm x 163 cm
 97 cm x 315 cm

Inne konfiguracje: 
•  649 Safety Stance Solid™ Custom matę można również 

zamówić w innej konfiguracji i innych rozmiarach.

Akcesoria: 
•  System listw najazdowych 551 MD Ramp System™ Nitrile 
 5 cm szerokości (male) w kolorze pomarańczowym 
•  System listw najazdowych 552 MD-X Ramp System™ Nitrile 

15 cm szerokości (male) w kolorze pomarańczowym 

649 Safety Stance Solid™ Custom
Wymiary na zamówienie. Cena podawana na podstawie 
wyliczeń w metrach kwadratowych. 

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

TESTOWANIE WYROBU


