SILVER Tekstiilimatto 17 mm
Silver Tekstiiliritilämatto 17 mm soveltuu erityisesti julkisten tilojen sisäänkäynteihin. Silver
Tekstiilimatto on korkovarma tuulikaappimatto ja se on tarkoitettu sisätiloihin. Kotimainen Silver
Tekstiilimatto sopii hyvin mm. liike- ja teollisuuskiinteistöjen sekä yleisten tilojen (kuten koulujen,
päiväkotien, hoitolaitosten jne.) tuulikaappeihin.
Silver Tekstiilimatto17 mm on moduulirakenteinen ritilämatto, jonka poikittaisprofiileihin on
upotettu uritetut tekstiilikaistaleet. Maton tekstiilin polypropeeni kuidut poistavat lian ja imevät
kosteuden tehokkaasti itseensä. Tekstiilimaton erikoinen kutomistekniikka ja poikittaiset urat
sallivat suuren likamäärän piiloutumisen mattoon. Silver Tekstiilimatto sietää hyvin likaantumista
ja se puhdistetaan helposti imuroimalla.
Silver Tekstiilimatossa on alumiiniprofiilin kaltainen erittäin tukeva rakenne, mutta siitä ei aiheudu
alumiinimatoille tyypillistä ylikulusta syntyvää haitallista melua.

Tekstiilikaistaleet poistavat tehokkaasti
lian ja kosteuden kenkien pohjista.
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SILVER Tekstiilimatto 17 mm
Moduulirakenne
Moduulirakenteinen Silver Tekstiilimatto voidaan tehdä erilaisiin muotoihin. Moduulien avulla
matosta voidaan tehdä kuinka pitkä tai leveä tahansa ja sillä voidaan peittää laajoja alueita, joten se
soveltuu kaikkiin sisäänkäynteihin. Silver Tekstiilimatto toimitetaan aina määrämittoihin kasattuna
ja leikattuna.
Helppohoitoinen
Silver Tekstiilimaton alusta on helppo pitää puhtaana. Kengistä irronnut lika putoaa maton
poikittaisprofiilien välistä lattialle, josta se on helppo siivota pois. Kevyt ja helppohoitoinen Silver matto on rullattavissa kulkusuuntaan, joten sitä ei tarvitse siirtää pois paikaltaan siivouksen ajaksi.
Tuulikaappimatto voidaan yksinkertaisesti rullata ylös, jolloin lattian pinta on helppo puhdistaa.
Tekstiiliraidat ja vesiurat
Silver maton tekstiiliraidat tarjoavat hyvät kitkaominaisuudet ja estävät liukastumista märällä tai
kylmällä matolla. Silver –maton pohjassa on vesiurat, jotka mahdollistavat veden poisvirtaamisen
lattiakaivoon ja pitävät lattian kuivana.

Silver Tekstiilimaton urat piilottavat
suuren likamäärän itseensä.
TEKNISET TIEDOT:
Moduulin materiaali:

UV-suojattu vinyyli/NBR, kestää kemikaaleja

Moduulikoko:

38,5 x 12,4 cm

Paksuus:

17 mm

Paino:

6,3 kg / m²

Moduulin väri:

Alumiini

Tekstiilimateriaali:

Polypropeeni

Tekstiilinväri:

Grafiitti

Käyttölämpötila:

-35ºC - +70ºC

Pyöräkuormitus:

KfB dynaaminen testi: 300 kg / pyörä

Liukastumisenesto:

DIN 51130: R11

ja öljyjä.
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