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Materiał: Wytłaczane PVC

Wykończenie powierzchni: Efekt kraty krzyżowo żebrowej

Wysokość produktu: 12 mm

Wielkość otworu: 22mm x 22mm (Standard), 30mm x 30mm (Light), 
30mm x 10mm (Inter), 22mm x 10mm (Heavy)

Temperatura pracy: -20°C do +60°C

Odporność na chemikalia: Produkt odporny na oleje i środki chemiczne.

Odporność na warunki 
klimatyczne: 

Nadaje się do stosowania w miejscach 
suchych i wilgotnych.

Typowe zastosowania: Idealna dla wszystkich środowisk 
przemysłowych, szczególnie w miejscach, 
gdzie występuje znaczna ilość wiórów.

Metoda instalacji: Ułożenie luzem, odwracalna

Akcesoria: Krawędzie montowane fabrycznie 
tam, gdzie jest to wymagane.

Metoda czyszczenia: W razie potrzeby, umyć wężem ciśnieniowym 
z użyciem łagodnego detergentu.

Wydajność produktu: Zgodność z testem antypoślizgowości 
DIN 51097 Kategoria B

Ognioodporność: Ognioodporność przetestowana pod 
kątem DIN 54332 (B2) część DIN 4102.

Kraj pochodzenia: Wielka Brytania

Produkt Czarny Niebieski Czerwony Zielony

Light CO01 CO02 CO03 CO04

Standard CS01 CS02 CS03 CS04

Inter CE01 CE02 CE03 CE04

Heavy CD01 CD02  CD03 CD04

Specyfikacja techniczna

COBAmat®

Oferta wyjątkowo elastycznych i trwałych mat z PVC, dostępnych  
w szerokiej gamie jaskrawych kolorów i różnych wielkości otworów, 
przeznaczonych do różnorodnego zastosowania. Otwarta struktura 
skutecznie zatrzymuje wióry i zanieczyszczenia oraz umożliwia 
odprowadzanie cieczy. Przeplatana struktura oraz fazowane krawędzie, 
co ogranicza ryzyko poślizgu, a jednocześnie zapewnia wygodę podczas 
długotrwałego stania. Maty COBAmat® można odwracać, są łatwe  
w czyszczeniu i odporne na działanie łagodnych kwasów i zasad. Wszystkie 
produkty COBAmat® przechodzą badania na odporność ogniową zgodnie  
z normą DIN 54332 (B2), część normy DIN 4102. Wysokość produktu: 12 mm.

COBAmat®

• Wykonane z wytrzymałych, przeplatanych pasków PVC.
• Możliwość wyboru spośród 4 wielkości otworów: Light, Standard, 

Inter i Heavy.
• Poprzeczna struktura redukuje ryzyko poślizgnięć.
• Otwarta struktura skutecznie zatrzymuje luźne zanieczyszczenia oraz 

ułatwia odprowadzanie rozlanych cieczy pod wykładzinę.

Czarny Niebieski

Dostępne kolory

Zielony Czerwony


