
Orthomat  Diamond
Antyzmęczeniowa mata o wzorze
diamentowym na stanowiska suche

Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa o właściwościach
antyzmęczeniowych.
Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
Lekka i łatwa w transporcie i przenoszeniu.
Najlepiej sprawdza się w suchych obszarach.
Dostępna wersja „safety” z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami.
Idealna do lekkich przemysłowych zastosowań.
Diamentowy wzór do obszarów przemysłowych.
Dostępna w formie mat i w rolkach.
Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN
13501-1.

Numer części Rozmiar Kolor Waga

DAF010001 0,6 m x 0,9 m czarny 1,50 kg

DAF010002 0,9 m x 1,5 m czarny 3,00 kg

DAF010003 0,9 m x 18,3 m czarny 38,00 kg

DAF010003C 0,9 m x metr bieżący czarny 2,00 kg

DAF010005 1,2 m x 18,3 m czarny 51,00 kg

DAF010005C 1,2 m x metr bieżący czarny 4,00 kg

DAF010701 0,6 m x 0,9 m czarny/żółty 1,50 kg

DAF010702 0,9 m x 1,5 m czarny/żółty 3,00 kg

DAF010703 0,9 m x 18,3 m czarny/żółty 38,00 kg

DAF010703C 0,9 m Linear m czarny/żółty 2,00 kg

DAF010705 1,2 m x 18,3 m czarny/żółty 51,00 kg

DAF010705C 1,2 m x per linear metre czarny/żółty 4,00 kg

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych
komórkach

Wykończenie powierzchni: Blacha ryflowana

Wysokość produktu: 9,5 mm

Szerokość bezpiecznej
krawędzi:

100 mm

Temperatura robocza: 0 C do +60 C

Zalecane środowisko
zastosowania:

Do użytku wewnętrznego, suche
środowisko

Typowe zastosowanie: Linie produkcyjne, obszary
montażowe, stanowiska
pakowania, stoły warsztatowe

Metoda instalacji: Ułożenie luzem

Metoda czyszczenia: Wytrzeć/umyć wierzchnią warstwę
(szczotka, mop).

Odporność ogniowa: BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1

Kraj pochodzenia: Chiny

Gwarancja: 1 rok w przypadku stosowania w
suchym środowisku

Klej zalecany przez F.Ball jako
trwałe połączenie:

F44

Klej adhezyjny zalecany przez F41
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F.Ball:

Klej zalecany przez F.Ball dla
wymagających obszarów o
dużej wilgotności:

F74, F81, F84
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