
COBArib
Wykładzina antypoślizgowa o rowkowanej
powierzchni na stanowiska pracy i stoły
warsztatowe

Do szerokiego stosowania w przemyśle – od mat podłogowych po
akcesoria na stoły warsztatowe.
Struktura rowkowa zwiększa przyczepność i zapewnia lepsze
właściwości antypoślizgowe.
Stanowi osłonę dla stołów warsztatowych, amortyzuje uderzenia
narzędzi i aparatury.
Stosowana także do zabezpieczenia produktów w strefie pakowania i
podzespołów na stanowiskach montażowych.
Pomocna przy tworzeniu izolacji akustycznej.

Części
Numer części Rozmiar Kolor Waga

RR010010 0,9 m x 10 m czarny 26,00 kg

RR010010C 0,9 m x metr bieżący czarny 2,60 kg

RR010020 1,2 m x 10 m czarny 34,00 kg

RR010020C 1,2 m x metr bieżący czarny 3,40 kg

RR010030 0,9 m x 10 m czarny 63,80 kg

RR010030C 0,9 m x metr bieżący czarny 6,38 kg

RR010040 1,2 m x 10 m czarny 85,20 kg

RR010040C 1,2 m x metr bieżący czarny 8,52 kg

RR010010W 0,9 m x 10 m czarny 30,00 kg

RR010010WC 0,9 m x metr bieżący czarny 3,00 kg

RR010020W 1,2 m x 10 m czarny 43,90 kg

RR010020WC 1,2 m x metr bieżący czarny 4,39 kg

RR010030W 0,9 m x 10 m czarny 79,40 kg

RR010030WC 0,9 m x metr bieżący czarny 7,94 kg

RR010040W 1,2 m x 10 m czarny 94,00 kg

RR010040WC 1,2 m x metr bieżący czarny 9,40 kg

Specyfikacja techniczna
Materiał: Naturalna guma

Wykończenie
powierzchni:

Drobnorowkowa

Wysokość produktu: 3 mm lub 6 mm

Długość rolki: 10 m

Temperatura robocza: -20 C do +80 C

Odporność na
chemikalia:

Odporny na wodę i większość łagodnych
kwasów.

Zalecane środowisko
zastosowania:

Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego,
suche i mokre środowisko

Odporniość na
promieniowanie UV:

tak

Typowe zastosowanie: Przejścia, stanowiska pracy, blaty stołów
warsztatowych

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Mycie wężem lub pod ciśnieniem przy
użyciu łagodnego detergentu

Kraj pochodzenia: Chiny
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