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Mata do dezynfekcji, przejazdowa

01-3375 Mata do dezynfekcji, przejazdowa, 110 x 380 cm

ZASTOSOWANIE: 
Maty dezynfekcyjne przejazdowe stanowią obowiązkowe wyposażenie ferm, zakładów 
przetwórstwa spożywczego oraz innych podmiotów produkujących żywność, leki, kosmetyki. 
Rozkładane są w bramach i przejazdach celem dezynfekcji kół pojazdów oraz butów pracowników 
i osób wizytujących. Wielkość maty to co najmniej tyle, ile wynosi obwód największego koła pojazdu. 
Mata dezynfekcyjna przejazdowa stanowi samodzielne, kompletne stanowisko dezynfekcji kół 
pojazdów, maszyn oraz również obuwia pracowników i osób wizytujących. 
Matę nasącza się rozcieńczonym środkiem dezynfekcyjnym. 
Przejeżdżając przez matę, koła pojazdu zostają zdezynfekowane.

BUDOWA: 
      1. Siatka wierzchnia – czarna.
      Dobrze przepuszcza płyn dezynfekcyjny. 
      Zatrzymuje zanieczyszczenia na wierzchu maty. 
      Odporna na przetarcia oraz duży nacisk. 
      Gramatura 265 g/m2. 
      Przepuszczalność 45%. 
      Wytrzymałość na zerwania – 1900 N/50 mm. 
      Wytrzymałość na rozdarcia 380 N. 

0 0
      Wytrzymała na temperatury w przedziale -40 C/+70 C. 
      2. Pianka poliuretanowa (wkład chłonny). 
      Wkład chłonny zatrzymujący ciecz 
      oraz nadający kształt macie dezynfekcyjnej. 
      3. Plandeka spodnia – granatowa, supermocna. 
      Nie przepuszcza płynu poza matę. 
      Bardzo mocna i wytrzymała. 
      Wzmacniana wewnątrz włóknami poliestrowymi. 
      Gramatura 1200 g/m2. 
      Wytrzymałość na zerwania – 3000 N/50 mm. 
      Wytrzymałość na rozdarcia 300 N. 

0 0
      Wytrzymała na temperatury w przedziale -40 C/+70 C.
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Szczegóły dostępne u opiekunów handlowych

Mata do dezynfekcji, przejazdowa

Nazwa/typ Kod produktu

Mata do dezynfekcji, przejazdowa, 110 x 380 cm 101-3375

Aby wkład chłonny długo zachował swoje właściwości, 
należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach: 

      Matę nasączać gotowym roztworem dezynfekcyjnym. 
      Nasączanie maty odbywa się z zewnątrz przez siatkę. 
      Do nasączania mat stosować wyłącznie środki dezynfekcyjne. 
      Preparaty wymieniać lub uzupełniać zgodnie z zaleceniami. 
      Nie należy mieszać różnych środków do jednorazowego napełnienia maty. 
      Pojazdy dezynfekujące koła powinny bezwzględnie ograniczyć prędkość 
      przy przejeździe po macie do max 5 km/h. 
      Należy regularnie oczyszczać maty np. przez zamiatanie z większych zanieczyszczeń mechanicznych, 
      mogących spowodować uszkodzenie maty przy użytkowaniu. 
      W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych matę zabezpieczyć np. folią, 
      by uniknąć nadmiernego rozcieńczenia środka dezynfekcyjnego. 
      Dzięki zamontowanym w matach zamkom i rzepom, wyjęcie wkładu chłonnego jest bardzo proste. 
      Pianka może być wielokrotnie prana. 
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