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Obszary suche i mokre - Podesty gumowe

Gumowe maty dla
mokrej powierzchni
Gumowe maty zapewniają wygodną i bezpieczną platformę roboczą w wilgotnych obszarach 
z agresywną powierzchnią antypoślizgową. Duże otwory i wypukłe kołki pozwalają na 
opadanie płynów w wilgotnych obszarach lub odpadach w suchych obszarach, pozostawiając 
powierzchnię czystą. Zaleca się czyszczenie detergentem i strumieniem wody w celu 
przedłużenia żywotności.

zalecane zastosowania:
•  Mokre i suche środowisko przemysłowe – 

ogólnego zastosowania

Kolory:
•  Czarny

Opis:
•  Mieszanka 100% gum naturalnych do 

ogólnego zastosowania 
•  Nie zawiera DOP, DMF i substancji niszczących 

warstwę ozonową, nie zawiera sylikonu i 
metali ciężkich

•  Palność: CPSC FF 1-70: Pass ASTM D2859
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563 Sanitop Deluxe™
Bezpieczeństwo i komfort połączone się w tym produkcie. Korzyści ergonomiczne dzięki grubości 
20 mm. Proste brzegi maty pozwalają łączyć maty w poprzek lub na długości i za pomocą łączników. 
Listwy najazdowe minimalizują ryzyko poślizgnięć.

Opis:
•  Mieszanka 100% gum 

naturalnych do ogólnego  
zastosowania

•  Grubość: 20 mm
•  Waga: 12,3 kg / m²

zalecane zastosowania:
•  Intensywne użytkowanie

562 Sanitop™
Zapewnia podstawowy komfort pracy i posiada właściwości antypoślizgowe. Duże otwory 
drenujące odprowadzają zanieczyszczenia i wycieki pozostawiając suchą i czystą powierzchnię. 
Skośne najazdy z 4 stron zapobiegają potknięciom i umożliwiają wjazd dla wózków. 

Opis:
•  Mieszanka 100% gum 

naturalnych do ogólnego 
zastosowania

•  Grubość: 12,7 mm
•  Waga: 8 kg per m²

zalecane zastosowania:
•  Średnie obciążenia użytkowania

566 Superflow® XT 
Dwustronna mata antypoślizgowa jest wyjątkowo wygodna i nadaje się do użytku po obu stro-
nach, aby zapewnić dłuższą żywotność. Jej dziurkowana powierzchnia jest antypoślizgowa, umożli-
wiając natychmiastowe odprowadzanie cieczy w mokrych obszarach. Niski profil ułatwia dostęp 
do wózka i jest lekka, co ułatwia podnoszenie i czyszczenie.

Opis:
•  Mieszanka 100% gum 

naturalnych do ogólnego 
zastosowania

•  Grubość: 8,5 mm
•  Waga: 8,8 kg / m²

zalecane zastosowania:
•  Średnie obciążenia użytkowania

567 Superflow® xT Nitrile 
Odporna na olej, dwustronna mata antypoślizgowa jest wyjątkowo wygodna i nadaje się do użytku 
po obu stronach, przez dłuższy czas. Jej dziurkowana powierzchnia jest antypoślizgowa, umożliwia-
jąc natychmiastowe odprowadzanie cieczy w mokrych obszarach. Niski profil ułatwia dostęp do 
wózka i jest lekka, co ułatwia podnoszenie i czyszczenie.

Opis:
•  Mieszanka 100% gum 

nitrylowych odpornych na 
większość olejów przemysłowych 

•  Grubość: 8,5 mm
•  Waga: 8,8 kg / m²

zalecane zastosowania:
•  Średnie obciążenia użytkowania

Wymiary standardowe:
•  91 cm x 152 cm
 91 cm x 297 cm
 91 cm x 594 cm
 

Wymiary standardowe:
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Akcesoria:
•  Łączniki pozwalające łączyć 

matę w poprzek oraz na 
długości

•  Listwy najazdowe w kolorze 
żółtym o długościach: 91 cm, 
152 cm, na metr bieżący

Wymiary standardowe:
•  60 cm x 90 cm
 91 cm x 152 cm
 122 cm x 183 cm

Wymiary standardowe:
• 60 cm x 90 cm
 91 cm x 152 cm
 122 cm x 183 cm

TESTOWANIE WYROBU

Odporność na zużycie

Właściwości antypoślizgowe

Redukcja zmęczenia

562 Sanitop™ jest również 
dostępny jako mieszanka gum 
75% nitrylowych dla gastronomii i 
przemysłu spożywczego (str. 71).

563 Sanitop Deluxe™ jest również 
dostępny jako mieszanka gum 75% nitrylowych dla 
gastronomii i przemysłu spożywczego. (str. 69).
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