
COBAdot
Prosty w montażu sposób na renowację
podłogi

Uniwersalna gumowa wykładzina podłogowa.
Powierzchnia monetowa to praktyczny i elegancki wybór dla
budynków przemysłowych i komercyjnych.
Wersja nitrylowa zalecana dla lokalizacji zaolejonych, tłustych lub
narażonych na działanie środków chemicznych.
Zwiększa przyczepność, redukuje ryzyko poślizgnięcia.
Łatwość montażu minimalizuje czas przestoju – możliwość luźnego
ułożenia lub przyklejenia do podłogi.
Temperatura robocza: od -30 C do +70 C.

Części
Numer
części

Rozmiar Kolor Waga

CDS010001 1,2 m x 10 m (3 mm) czarny
45,45
kg

CDS010001C 1,2 m x metr bieżący (3 mm) czarny 4,54 kg

CDS010002 1,2 m x 10 m (4,5 mm) czarny
80,35
kg

CDS010002C
1,2 m x metr bieżący (4,5
mm)

czarny 7,80 kg

CDS060001 1,2 m x 10 m (3 mm) szary
45,45
kg

CDS060001C 1,2 m x metr bieżący (3 mm) szary 4,54 kg

CDS060002 1,2 m x 10 m (4,5 mm) szary
80,35
kg

CDS060002C
1,2 m x metr bieżący (4,5
mm)

szary 7,80 kg

CDN010001 1,2 m x 10 m (3 mm)
czarny
(nitryl)

51,00
kg

Specyfikacja techniczna
Materiał: Wersja Standard - naturalny/syntetyczny

kauczuk; wersja Nitryl - naturalny/nitrylowy
kauczuk

Wykończenie
powierzchni:

Monetowa

Wysokość
produktu:

3 mm lub 4,5 mm

Długość rolki: 10 m

Temperatura
robocza:

-30 C do +70 C

Odporność na
chemikalia:

Odporny na działanie łagodnych kwasów i
zasad.

Zalecane
środowisko
zastosowania:

Do użytku wewnętrznego, suche środowisko

Typowe
zastosowanie:

Przejścia

Metoda instalacji: Luźno układane lub przytwierdzane do
powierzchni podłogi

Kraj pochodzenia: Chiny lub Zjednoczone Emiraty Arabskie

° °

° °
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Części

CDN010001C 1,2 m x metr bieżący (3 mm)
czarny
(nitryl)

4,50 kg

CDN010002 1,2 m x 10 m (4,5 mm)
czarny
(nitryl)

73,85
kg

CDN010002C
1,2 m x metr bieżący (4,5
mm)

czarny
(nitryl)

7,38 kg

CDN060001 1,2 m x 10 m (3 mm) szary (nitryl)
51,00
kg

CDN060001C 1,2 m x metr bieżący (3 mm) szary (nitryl) 4,50 kg

CDN060002 1,2 m x 10 m (4,5 mm) szary (nitryl)
73,85
kg

CDN060002C
1,2 m x metr bieżący (4,5
mm)

szary (nitryl) 7,38 kg
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