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W y k ł a d z i n a  p r z e m y s ł o w a ,  e r g o n o m i c z n a ,  g u m a 

naturalna, 91 cm x 91 cm, obszar suchy, ESD, kolor 

czarny

111.210.500Kod produktu:

OPIS PRODUKTU



TOPSERW

ul. Marecka 66a

05-220 Zielonka

tel.  +48  22  771  04  56 

tel.  +48  22  761  11  80 

info@topserw.pl

www.topserw.pl

Ergonomiczna, modułowa wykładzina przemysłowa, antystatyczna, stworzona z gumy naturalnej, o właściwościach 

rozpraszających ładunki, do stosowania w środowiskach suchych, o intensywnym użytkowaniu.

 

CECHY:

Mieszanka 100% gum naturalnych 

Wytrzymałe płytki gumowe, o wymiarach 91 x 91 cm, łatwe w montażu w celu pokrycia dużych powierzchni, pojedynczych 

stanowisk pracy od ściany do ściany lub jako wyspy

Stosowana w zakładach produkcyjnych, liniach montażowych, magazynach i indywidualnych stanowiskach pracy

Ergonomiczna, 19 mm powierzchnia kamyczkowa zapewnia dobrą przyczepność i maksymalny komfort

Nie zawiera substancji niebezpiecznych dla środowiska (DOP, DMF) i substancji niszczących warstwę ozonową

Nie zawiera silikonu i metali ciężkich

Odporna na większość olei stosowanych w przemyśle

Antypoślizgowość R9 wg DIN51130

Zagodna z normą Rg 106 - 109Ω, Rp 106 - 109Ω

Zgodność z Reach (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia w zakresie chemikaliów)

Materiał nadaje się do recyklingu 

Do zastosowania z kompatybilnym systemem listew najazdowych, umożliwiających też tworzenie narożników 

zewnętrznych i wewnętrznych, w rozmiarze 91 cm (do kupienia oddzielnie). Dostępne w kolorze żółtym: 111.205.906 (typ 

żeński),  111.205.902 (typ męski), w kolorze czarnym: 111.205.904 (typ żeński),  111.205.900 (typ męski) i w kolorze 

czerwonym: 111.205.905  (typ żeński),  111.205.901 (typ męski).

Listwy są również dostępne w rozmiarze 15 cm x 91 cm (do kupienia osobno), w kolorze żółtym:  111.205.103  (typ 

żeński),  111.205.101 (typ męski) i w kolorze czarnym: 111.205.102  (typ żeński),  111.205.100 (typ męski)

Do zastosowania z akcesoriami dla mat antystatycznych: wspólny przewód uziemiający wykładziny: gniazdko żeńskie - 

111.300.903, złącze oczkowe - 111.300.902, przewód uziemiający wykładziny: gniazdko żeńskie - 111.300.901, złącze 

oczkowe - 111.300.900, uziemienie stóp: 111.300.907, wtyczka do podłączenia uziemienia: 111.300.905 oraz pasek 

nadgarstkowy: 111.300.908

PARAMETRY TECHNICZNE:

Długość (D) 91 cm

Grubość 19 mm

Gwarancja 12 miesięcy

Kolor Czarny

Marka Notrax

Odporność na zużycie Best

Przeznaczenie produktu Obszar suchy

Redukcja zmęczenia Best

Rodzaj materiału Guma naturalna

Szerokość (S) 91 cm

Typ produktu Mata przemysłowa

Waga 12,7 kg/m2

Właściwości antypoślizgowe Best


