Hygiene

Mata Hygiene produkowana jest z tworzywa gumowego i
zaprojektowana aby zwiększyć komfort jednocześnie redukując
ryzyko potknięcia, dolegliwości zdrowotne, problemy jakościowe
oraz zwolnienia chorobowe pracowników. Jest to najlepsza
mata do utrzymania czystości.

Niezrównane funkcje bezpieczeństwa

• Fazowane brzegi
- Nie podwijają się, eliminując ryzyko potknięcia
• Każdy rozmiar, każdy kształt, zawsze w jednym kawałku
- Maty na łączeniach nie nakładają się, nie niszczą, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia

Najwyższa jakość

• Tylko materiał najwyższej jakości
- Niesamowita trwałość oraz ergonomia w użytkowaniu
• Nie tylko właściwości przeciw zmęczeniu ale również prawdziwie ergonomiczne korzyści
- Bezkonkurencyjny ergonomiczny produkt, eliminujący i zapobiegający większości problemom, które
można napotkać przy pracy w pozycji stojącej. Stymuluje krążenie krwi, redukuje zwolnie nia lekarskie,
związane z nimi koszty pracownicze oraz problemy z jakością

Zalety maty Hygiene

• Częste mycie nie wpływa na stan maty; nie podwija się, nie nabrzmiewa lub rozciąga się.
- Nie traci właściwości ergonomicznych i nie stwarza ryzyka potknięcia
- Uwzględnia standardy USDA / CFIA
• Nie zawiera silikonu i lateksu
• Dostępna w 4 kolorach (zielony, szary, niebieski i czerwony)
- Zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń
• Zastosowanie w Czystych pomieszczeniach Class 5 (100)

3-letnia gwarancja
Wszystkie produkty ﬁrmy Satec podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania
także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na
roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy
skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą ﬁrmę Satec. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio
uzasadnionej i zatwierdzonej przez ﬁrmę Satec akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika
a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.
*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim
obuwiu pracowniczym.
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Właściwości

Standard

Materiał

SATEC Hygiene
EPDM

Kolor

zielony, szary, niebieski i czerwony

Waga

3500 g +/- 50 g // 7.7 lbs +/- 1.75 oz

Długość bez fazowanych krawędzi

91.4 cm +/- 1% // 36” +/- 1%

Szerokość bez fazowanych krawędzi

60 cm +/- 1% // 23.63” +/- 1%

Grubość

11 mm // 0.43”

Gęstość

ISO 2781

1250 kg/m³

Twardość

ISO 868

50-60 Sh A

IEC-61340 4-1/ESD
STM7.1-2001

>1 x 1010 Ω

Opór elektryczny W
warunkach
50% wilgotności
Właściwości termiczne Minimum
Maksimum
Maksymalna krótka wytrzymałość

Właściwości ergonomiczne
zachowane

-40°C // -40°F
120°C // 248°F
600°C // 1112°F

Odporność na promienie UV
Pomieszczenia czyste

Dobra
EN ISO - 14644-1

Gwarancja

ISO Class 5 (100)
3 lata

Tabela odporności
Na zewnątrz

Dobra

Oleje mineralne

Zła

Oleje roślinne

ale zależy od stężenia

Chłodziwa

Zła

Zasady
pH: 7- 9,5
pH: 9,5-14

Dobra
Dobra

KWAS
pH: 2-7
pH: 1-2
pH: < 1

Dobra
Dobra
Zła

Alkohol

Dobra

Środki dezynfekujące

Dobra, ale zależy od stężenia

Rozpuszczalniki

Zła / Zależy

Woda i chlor

Dobra

Halogenowany rozpuszczalnik organiczny

Zła

zmiękczacze

Zła

Octany i aldehydy

Zależy

Acetone

Dobra

Niniejsza tabela dotyczy przedłużonego
oddziaływania wyżej wymienionych
środków chemicznych i cieczy na dużą
powierzchnię.
Określenie “Zależy” używane jest w
przypadkach gdy wytrzymałość zależy od
poszczególnych chemikaliów użytych w
wysokim stężeniu. Przed instalacją maty
powinne zostać przeprowadzone
odpowiednie testy.
Określenie “Złe” wskazuje na krótkie
oddziaływanie szkodliwych środków na
powierzchnię maty lub ograniczone
rozlanie. Wtedy klasyﬁkacja może wahać
się od Średniego do Dobrego.
W przypadku wątpliwości skontaktuj się
bezpośrednio z
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