
Kleen-Thru Plus
Karta Produktu

Produkt:   Kleen-Thru Plus 
 
Numer taryfy celnej:  40169100 
 
Opis produktu:  » Właściwości antybakteryjne sprawiają, że   
   idealnie nadaje się do ułożenia w kuchni
   » Żebrowana powierzchnia z otworami   
   drenażowymi
   » Antypoślizgowy, gumowy spód
   » Odporna na niskie temperatury do -30 °C
   » Odporna na oleje i chemikalia
   » Bez dodatku PCV
   » Nadaje się do ogrzewania podłogowego
   » 2 lata gwarancji
   » Produkowana w Europie 
 
Certyfikat palności:  EN 13501-1 / Efl-s1 
 
Klasyfikacja antystatyczna: EN 14041 Antystatyczna 
 
Odporność na poślizg: NFSI High-Traction 
 
Test antybakteryjny*: AATCC 30 / AATCC 100 
 
Waga całkowita:  około 4,33 kg/m² 
Wysokość całkowita:  około 8 mm 
 
Zastosowanie:  » Wewnątrz i na zewnątrz 
   » Kuchnie komercyjne 
   » Bary 
   » Powierzchnie mokre

Rozmiary standardowe:  60 x 86 cm
   86 x 143 cm 
 
Guma:   100 % Guma nitrylowa 
Grubość gumy:  około 8 mm 
Waga gumy:  około 4,33 kg/m² 
 
Czyszczenie:  » Pranie w temp. do 60 ˚C
   » Suszenie w suszarce w temp. do 60 ˚C 
   » Czyszczenie parowe
   » Czyszczenie myjką ciśnieniową
   » Otrząsanie 
 
Akcesoria:  Mat Connector, łączniki zabezpieczające   
   łączenie kilku mat

* Mata Kleen-Thru Plus przeszła test AATCC TM 30, część III. Wyniki NAMSA (North American Science Asso ciates) wskazują, że 
Kleen-Thru Plus ma ocenę 0 / NZ (brak wzrostu / brak strefy). Oznacza to, że Kleen-Thru Plus skutecznie zapobiega namnażaniu się 
grzybów i kontroluje przyrost bakterii, które powodują nieprzyjem ny zapach.
Właściwości przeciwbakteryjne są uznane w USA przez Agencję Ochrony Środowiska. Właściwości przeciwdrobnoustrojowe nie 
migrują, co oznacza, że trwają przez cały okres użytkowania maty i nie zmywają się w wyniku długotrwałego prania przemysłowego. 
Właściwości te mają na celu jedynie zapewnienie ochrony anty bakteryjnej maty Kleen-Thru Plus, a nie ochronę osób, które jej 
używają. Zawsze należy prawidłowo czyścić dany produkt po każdym użyciu.

Tolerancja produkcyjna dla naszych mat wynosi +/- 5 % | Kolory należy traktować poglądowo Data: 28.07.21

Szczegóły powierzchni:
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