ErgoFloor®

Ergonomiske
Aﬂastnings- og
sikkerhedsmåtter
www.notrax.eu

Catalogue No. 6

www.notrax.eu
ErgoFloor A/S,

Viborgvej 9,

7160 Tørring,

Tlf. 76 90 20 01,

www.ergofloor.dk

Indeks og vejledning
Type.

Produkt

Notrax® Måttevæv piktogrammer
Notrax® Produkttest
Notrax® Gulvmåtter
Fordele ved Aﬂastningsmåtter
Arbejdspladsløsninger til tørre områder
782
479
470
406
413
417
419
408
409
410
411
649
556
656S
656SFR
856SFR
558
661S
460
462
463
464
465
469
430
432
433
434
435
440
442
443
444
445
450
451
452
453
455
456
457
621
920HD
922HD

549
550
650S
650SFR
850
563
562
620
520HD
522HD
537

Side

Type.

Produkt

3
3
4/5
6/7

539
681
T23
T21
420
422

Gripwalker™
Grit Trax™
Multi Mat II®
Multi Mat II® Solid
Cushion Dek™
Cushion Dek™ Grip Step®

45
46/47
46/47
46/47
46/47
46/47

Elektrostatisk Aﬂadning (ESD) løsninger

48/49

Diamond Stat™
Cushion Stat™
Skywalker HD™ ESD
Skywalker HD™ ESD Nitrile FR
Cushion Ease Solid™ ESD
Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR
Skystep™ ESD
Skywalker® PUR ESD
Skywalker® II PUR ESD
Anti-Stat P.O.P.™
Gulvmåtte grundstødning ledning
Fælles jordforbindelse punkt ledning
Spiralledning
Jordbinding stik
Hæl grunder
Håndledsrem
Måtterenser

50/51
50/51
52/53
52/53
52/53
52/53
54/55
54/55
54/55
56/57
57
57
57
57
57
57
57

8/9

Sky Trax®
Cushion Trax®
Marble Sof-Tyle™
Crossrib Sof-Tred™
Gripper Sof-Tred™
Bubble Sof-Tred™
Diamond Sof-Tred™
Airug Plus®
Sof-Tred Plus™
Airug®
Sof-Tred™
Safety Stance Solid™
Cushion Ease Solid™
Cushion Ease Solid™ Nitrile
Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Cushion Ease Solid™ Nitrile GSII® FR
Cushion Ease Solid™ ESD
Cushion Ease Solid™ ESD DIF FR
Skywalker HD™
Skywalker HD™ Nitrile
Skywalker HD™ ESD
Skywalker HD™ ESD Nitrile FR
Skywalker HD™ Nitrile FR
Skywalker HD Yellow™ Nitrile
Skywalker HD i-Curve™
Skywalker HD i-Curve™ Nitrile
Skywalker HD i-Curve™ ESD
Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
Skywalker HD i-Curve™ Nitrile FR
Skywalker HD o-Curve™
Skywalker HD o-Curve™ Nitrile
Skywalker HD o-Curve™ ESD
Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR
Skywalker® PUR
Skywalker® II PUR
Skywalker® PUR ESD
Skywalker® II PUR ESD
Skystep™
Skystep™ Nitrile
Skystep™ ESD
Diamond Flex Lok™ Solid
Cushion Lok HD™ Solid
Cushion Lok HD™ Solid Grip Step®

10/11
12/13
14/15
16/17
16/17
16/17
16/17
18/19
18/19
18/19
18/19
20/21
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
22/23
24/25
24/25
24/25
24/25
24/25
26
26/27
26/27
26/27
26/27
26/27
26/27
26/27
26/27
26/27
26/27
28/29
28/29
28/29
28/29
30/31
30/31
30/31
32/33
32/33
32/33

Arbejdspladsløsninger til våde områder

34/35

Safety Stance™
Cushion Ease™
Cushion Ease™ Nitrile
Cushion Ease™ Nitrile FR
Cushion Ease™ Nitrile GSII® FR
Sanitop Deluxe™
Sanitop™
Diamond Flex Lok™
Cushion Lok HD™
Cushion Lok HD™ Grip Step®
Flexdek™

36/37
38/39
38/39
38/39
38/39
40/41
40/41
42/43
42/43
42/43
44/45

826
825
463
464
558
661S
457
452
453
827
051
052
053
054
055
056
057

Side

Industrielle specialiteter
830
580
585
040
045
750
751
752
753
750RS
746
746GR
745
737

Switchboard Matting™
Sorb Stance™
Eco Stance™
Slabmat Carre™
Slabmat™
Rib ‘n’ Roll™ 3 mm ﬁne rib
Rib ‘n’ Roll™ 6 mm ﬁne rib
Rib ‘n’ Roll™ 3 mm broad rib
Rib ‘n’ Roll™ 6 mm broad rib
Rib ‘n’ Roll™ RS 3 mm ﬁne rib
Check ‘n’ Roll™ 3 mm
Check ‘n’ Roll™ 3 mm Nitrile
Dots ‘n’ Roll™ 3.5 mm
Diamond Plate Runner™ 4.7 mm

58/59
60/61
60/61
62/63
62/63
64
64
64
64
64
65
65
65
65

Fødevareforarbejdning og restaurationsvirksomhed
måtteløsninger
66/67
346
T11
563RD
550RD
562RD
458
T23RD
T21RD

Sani-Trax™
San-Eze II®
Sanitop Deluxe™ Red
Cushion Ease™ Red
Sanitop™ Red
Skystep™ Red
Multi Mat II® Red
Multi Mat II® Solid Red

67
68/69
69
70/71
70/71
70/71
72/73
72/73

Skridsikring Hygiejne måtteløsninger

74/75

Modular Lok-Tyle™
Akwadek™
Gripwalker Lite™
Soft-Step™

75
76/77
76/77
76/77

Kemisk modstandsdygtighed Diagram

78/79

523
536
538
535

2

www.notrax.eu

ErgoFloor A/S,

Viborgvej 9,

7160 Tørring,

Tlf. 76 90 20 01,

www.ergofloor.dk

Notrax® Måttevæv piktogrammer
Aﬂastning
Måtter, der lindrer fodtryk, stimulerer
blodcirkulationen og hjælper med at
reducere stress på lænden, i ben leddene
og store muskelgrupper.

Beskyttelse
Absorberer stød, reducerer brud og
beskytter gulve.

Kulde modstandsdygtig
Materiale kan tåle frostgrader.

Skridsikring
Måtter designet til at give ekstra greb
igennem aggressive overﬂade mønstre
og teksturer.

Aﬂedning
Måtter beregnet til at give isolering for at
beskytte arbejdere i tilfælde af elektrisk
stød.

Fedt og olie modstandsdygtig
Måtter der er egnet til anvendelse i
kontakt med vegetabilsk olie og animalsk
fedt.

Olie modstandsdygtig
Måtter egnet til kontakt med industrielle
olier.

Adgang for hjul
Måtter velegnet til hjul adgang (dvs.
vogne).

RedStop™
Denne unikt konstruerede teknologi
eliminerer glidning af måtter.

Svejsning
Lavet af slidstærke brandhæmmende
gummiblandinger. Disse måtter kan
bruges i områder, hvor svejsning foregår.

Isolering
Mod kulde, varme, vibrationer og støj.
Måtter hæver stående arbejdere fra
kolde/våde gulve, hvilket holder deres
fødder varmere og dermed forbedrer den
samlede opfattelse af velvære.

MicroStop™
Antibakteriel behandling hæmmer
væksten af mikroorganismer såsom
bakterier og svampe, som kan forårsage
lugt, pletter og forringelse af produktet.

ESD
Måtter udviklet til at absorbere statisk
elektricitet. Undgår ubehageligt statisk
stød og beskytter udstyr.

Kraftige Arbejdsopgaver
Anbefales til kraftigt brug i industrielle
miljøer.

NFSI®
Testet og certiﬁceret af National Floor
Safety Institute.

Brandhæmmende
Måtter designet til at modstå udbredelsen
af ild og modstå varme, underbygget
af test-certiﬁceringer fra uafhængige
laboratorier.

Medium Arbejdsopgaver
Anbefales til medium brug i industrielle
miljøer.

NSF
Testet og certiﬁceret af National
Sanitation Foundation for fedt og olie
beskyttelse og holdbarhed.

Grip Step®
Belægning til ekstra virkning i ekstremt
glatte områder. Skridsikring op til R13 i
henhold til DIN 51130.

Lettere Arbejdsopgaver
Anbefalet til let brug i industrielle miljøer.

Barfodet
Behageligt blød og varm under bare
fødder.

Dræning
Åbne konstruktionsmåtter giver mulighed
for, at væsker og snavs kan passere
igennem, hvilket giver sikkert fodfæste i
et vådt miljø.

Modulsystem
Sammenkoblede måtter tillader on-site
tilpasning med snap-sammen enheder,
der kan samles i enhver type eller form,
som enkeltstående måtter eller væg til
væg konﬁgurationer.

Rengøring
Velegnet til rengøring med højt tryk
(varm) vandstråle.

Notrax® Produkttest
Alle Notrax® Gulvmåtte Produkter er
underlagt strenge tests af uafhængige
laboratorier inden deres introduktion til
markedet. Vores produkttest diagrammer
viser følgende relative sammenligninger
mellem Notrax® måtter fremhævet i
hver kategori af denne brochure:
Slidstyrke
Indikerer den tid, det tager for en måtte at
miste sin funktionalitet. Dette er en accelereret
slitage test, hvor resultaterne er udtrykt i samlet
vægttab på materialet, når det udsættes for 5000
cyklusser under et slitage hjul. Jo højere markøren
er i testdiagrammet, jo større er slidstyrke
modstanden.

Skridsikring
Angiver Skridsikringen for en måtte. Denne
test måler den nødvendige kraft til at
forårsage glidning af en belastning på tværs af
overﬂademateriale. Koefﬁcienten er forholdet
mellem den nødvendige kraft, divideret med
vægten. Jo højere markøren er i testdiagrammet, jo
større er friktionskoefﬁcientens ratio, og dermed
bedre Skridsikring for en måtte.
Aﬂastning
Angiver graden af komfort en måtte giver. Denne
test begynder ved at måle den oprindelige
tykkelse af en måtte. Derefter anvendes
kompression og tykkelsen under denne
belastning måles igen. Forskellen mellem de to

målinger kaldes udbøjning. Jo højere markøren
er i testdiagrammet, jo bedre er aﬂastning
egenskaberne.

Eksempel PRODUKTTEST diagram

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Notrax® Gulvmåtter
Notrax® bliver ofte omtalt som en af pionererne inden for aﬂastningsmåttedesign og produktion. Dette er ikke overraskende, fordi siden vores
grundlæggelse i 1948 har vi været forpligtet til at fremstille kvalitetsprodukter
og optimere processer.
Notrax® tilbyder den perfekte løsning til stående arbejdere, fordi, ulig andre
måtteproducenter, forstår vi forskellen på opfattelsen af arbejdere, såvel som
de mange forskellige forhold der ﬁndes på arbejdspladsen.
Aﬂastningsmåtter måtter kommer i forskellige typer og materialer til
industrielle eller kommercielle formål. De ﬂeste aﬂastningsmåtter er en
kombination af et ergonomisk mønster og et stødabsorberende underlag.
Stødabsorberingen forårsager konstant underbevidst balancekontrol og
mikro bevægelser, der stimulerer blodtilførslen igennem benene og nedre
ekstremiteter. Dette resulterer i en bedre cirkulation og mindre træthed. Det
stødabsorberende underlag isolerer fødderne fra den hårde overﬂade, kolde
gulve, vibrationer, fugt og lyd.
Hvorfor alle disse forskellige måtter?
Selvom resultatet af undersøgelserne til fordel for at bruge måtter er helt
klart, er effektiviteten fortsat underlagt opfattelsen af arbejderne. Den fysiske
størrelse på arbejderen, og deres egne præferencer for hvad der er behageligt,
Grundlagt i 1948 af Charles J.Wood (længst til højre).
vil medføre at der skal vælges forskellige måtter. En person, der vejer 90 kg, kan
foretrække en anden måtte end en prson, der kun vejer 60 kg.
Udover blødhed/hårdhed er det også vigtigt at se arbejderens frie
bevægelighed. Selvom den anti-skridsikring funktion er vigtig (1 ud af hver 6 arbejdsskader er relateret til glide- eller
faldulykker, oversat til 35% af alle tabte arbejdsdage for afspadsering til medicinsk nyttiggørelse), nemme drejninger er lige
så vigtige.
Specialiserede applikationer kan også kræve yderligere fordele, såsom anti-skridsikring, olie modstandsdygtig,
brandhæmmende, kemisk modstandsdygtig, statisk aﬂedende eller anti-mikrobiel.
Produktinnovation
Superior Manufacturing Group er markedsledende for aﬂastning- og sikkerhedsmåtter. Vores brand af Notrax®
gulvmåtter er blevet synonymt med kvalitet, ﬂeksibilitet og kundeservice. Hvad der startede som et lille familie-ejet måtte
reparationsselskab vokset hurtigt til en global virksomhed inden for design og fremstilling af aﬂastnings- og sikkerhedsmåtter
til industriel- og kommerciel anvendelse.
Da industrien og fremstillingsprocesser udvikler sig, gør vores måtteprodukter det også. Vi udvikler hele tiden nye produkter
til at opfylde de skiftende behov i industrien. Vi fokuserer på kundens problemer og arbejder sammen med dem for at skabe
måtteløsninger, der løser problemet. Vores innovationshold fortsætter med at designe moderne produkter igennem intens
forskning og udvikling ved hjælp af nye teknologier, nye design teknikker og nye ideer.
Notrax® produkter sælges globalt igennem vores betroede distributionsnetværk af måtte eksperter, som arbejder med niche
segmenter af ergonomi, rengøring og hygiejne, sundhed og sikkerhed, industrielle forsyninger, installationseksprter, og
mange ﬂere. At forstå og reagere på de speciﬁkke behov for markedet, afspejler vores interesse og glæde i at betjene vores
forhandlere og deres kunder. Eksempler på dette omfatter udvikling af masse tilpasningsmuligheder og online integration
med kunderne. Som en af verdens største integrerede producenter af professionelle gulvmåtte produkter, er vores tro på
stærke relationer grundlaget for vores forretning.

Barendrecht, Holland - Produktion og Logistik

Chicago, Illinois - Gummi Produktion og Logistik
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Med faciliteter i Europa og USA, søger vi konstant at minimere de
miljømæssige konsekvenser af vores processer. Det betyder, at vi sigter mod
at udvikle vores forretning på en miljømæssigt ansvarlig måde, og det gør vi
ved at fokusere på at mindske spild, brug af genbrugsmaterialer hvor det er
muligt og ved at opnå ﬂere materialer fra bæredygtige kilder.
Den "magre" organisering af vores operationer giver os ikke blot mulighed
for at forblive konkurrencedygtige og levere hurtig service, det giver også
vores kunder mulighed for at deltage i en fælles indsats for at reducere
klimaaftrykket, blot ved at gøre brug af vores elektroniske indkøb,
fakturerings- og forsendelses kapaciteter.
R.E.A.C.H.
REACH er den Europæiske Fællesskab-forordning om kemikalier og deres
sikre brug (EF 1907/2006). Det beskæftiger sig med registrering, vurdering
og godkendelse af kemiske stoffer. Loven der trådte i kraft den 1. juni 2007
tildeler producenterne ansvaret for at yde høj menneskelig og miljømæssig
beskyttelse mod brugen af kemikalier i fremstillingssektoren. Notrax®
bruger ikke stoffer der i øjeblikket er opført på SVHC (Stoffer med meget høje
bekymringer) listen i henhold til REACH, herunder dioctylphthalat (DOP)
blødgører. Yderligere information om vores holdning til bæredygtighed kan
fås ved at besøge www.buynotrax.eu for registrerede forhandlere eller ved at
sende en e-mail til europe@notrax.com.

Production in Barendrecht, The Netherlands.

Produktgaranti
Alle Notrax® gulvmåtter er fremstillet af højeste kvalitetsmateriale og udførelse. Driftsikkerhed og service af vores produkter er
garanteret mod defekter på materiale i et år fra købsdatoen, forudsat at producentens anbefalede brug og vedligeholdelse følges.
Køber har ansvaret for at bestemme egnetheden af produktet og påtager sig ethvert ansvar i forbindelse med et sådant brug. Sælger
er ikke ansvarlig for skader, der overstiger købsprisen for produktet. I det usandsynlige tilfælde af at et Notrax produkt er defekt, vil en
fuld restitution eller udskiftning (baseret på producentens skøn) blive foretaget. Garantikrav skal godkendes for restitution og sendes
forudbetalt til inspektion og evaluering. For information om gulvmåtte vedligeholdelse: www.notrax.eu/news.
Dette katalog fremhæver de løsninger Notrax® tilbyder til dine ergonomiske aﬂastnings- og sikkerhedsmåtte anvendelser.
Du er velkommen til også at bede om den seneste Notrax® brochure om Støvkontrol måtter til indgange.

Tak fordi du valgte Notrax®.

René Vieveen
Administrerende Direktør
Superior Manufacturing Group-Europe B.V.

Calhoun, Georgien - Tæppe Produktion og Logistik

Moselle, Mississippi - Plast Produktion og Logistik
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Fordele ved Aﬂastningsmåtter
I mange brancher er medarbejderne forpligtet
til at arbejde imens de står op, går rundt, og/
eller bærer laster. Eksperter er enige om, at
måtter markant kan forbedre produktiviteten og
medarbejdertilfredsheden og samtidigt reducere
fravær og kroniske sygdomme relateret til at stå op
langsigtet.

Videnskabelig støtte
Nedre ydergrænse ubehag og træthed fra at stå op i lang tid og vandren,
er et problem som identiﬁceres ofte, men sjældent dokumenteres. Tidlige
undersøgelser såsom Morgora (1972) viste, at forekomsten af lændesmerter
var højest for de arbejdere, der stod op regelmæssigt hver arbejdsdag i
perioder på mere end ﬁre timer og Bousseman et al (1982) bragte frem
i lyset, at det at stå op på lang sigt, er en direkte årsag til smerter og
ubehag.
Efterfølgende forskning udført af Dr. Mark Redfern og Dr. Don Chafﬁn
ved Center for Ergonomi, Michigans Universitet i 1988, og Paula Hinnen
og Stephan Konz ved Institut for industriteknik, Kansas Statsuniversitet,
1994, foretog observationer af forskellen
mellem at stå op på hårde gulve kontra
stående på bløde gulve. Begge deres
studier konkluderede, at måtter væsentligt
påvirker træthed og komfort i forskellige
kropsdele.

Hvordan en aﬂastningsmåtte virker er godt beskrevet
i en artikel, der blev offentliggjort i spørgsmålet om
"arbejdsmiljø og sikkerhed " i april 1999 skrevet af
James M. Kendrick: "Aﬂastningsmåtter er udviklet til at
få kroppen til naturligt og umærkeligt at svaje, imens de
tilskynder subtil bevægelse ved læg- og benmusklerne.
Dette fremmer blodgennemstrømningen og forhindrer
den i at stagnere i blodårerne, der gør at arbejdere føler
sig trætte. "
Det at stå på hårde overﬂader i lange perioder kan føre
til ﬂere problemer. Først, får det at stå op musklerne til
at snøre sig sammen, hvilket reducerer blodtilførslen.
Dette får muskler og led til at gøre ondt, og det får
blodet til at stagnere. Det at stå op på længere sigt
forsager desuden pronation, eller overdreven udﬂadning
af foden. Selv om dette simpelthen kan være trættende og
lidt smertefuldt, kan det også føre til plantar fasciitis og
andre alvorlige fod-tilstande. Lændesmerter er størst hos
arbejdere, der står op i 4 timer eller mere om dagen.

En nylig undersøgelse af Prof. Dr. Redha
Taiar (2011) ved Reims Universitet i Frankrig
illustrerede, hvordan den menneskelige
mekanik i et arbejdsmiljø påvirkes af brug
af aﬂastningsmåtter. Ved at observere
arbejdere og ved at måle fodtryk for
medarbejdere stående i lange perioder, var Prof. Taiar i stand til at identiﬁcere
to årsager til træthed, og derfor en tostrenget strategi i kampen mod muskelskelet-lidelser forbundet med at stå op på længere sigt.

Som bemærket af Mr. Kendrick, tillader den
dæmpende effekt af aﬂastningsmåtter fortløbende
mikro-bevægelser i fødderne, hvilket minimerer
blodophobning i benene. Dette kan også gå hånd i hånd med ønsket
om at reducere at glide og falde. Gulvmåtten kan også yde nødhjælp fra
kolde/fugtige forhold. Der er god grund til at tro, at reduktion af træthed
også mindsker muligheden for ulykker og forbedrer den generelle
arbejdseffektivitet Der er færre tabte arbejdsdage til skader, færre medicinske
krav og overholdelse af nye sundheds-og sikkerhedskrav.
For meget dæmpning kan have en negativ effekt. En for stor mængde af
blødhed vil faktisk forårsage overdreven træthed, fordi det overarbejder
musklerne. Tænk på det at løbe på stranden, som et ekstremt eksempel på
dette koncept. Notrax® gulvmåtter er fremstillet af speciﬁkke formuleringer
og design, der giver træthedslindring, som vil bidrage til øget produktivitet og
medarbejdertilfredshed.

Én årsag til træthed: Askepot Fibre
Konsekvenserne af at stå op på lang sigt, et muskel-niveau begynder med at
træne muskler. For den menneskelige krop til at forblive i en oprejst position,
nemlig stående, har vi trænet vores muskler i hvad der bliver til et automatisk
system. Dybest set er denne stilling (opretstående) forankret i vores
neuromuskulære program, og vi bruger de samme muskler til at gøre arbejdet
hver gang, uden at vi er klar over dette. Denne "automatiserede" muskulære
funktion registreres i hjernen og vil systematisk blive anvendt.
Muskelﬁbrene der er involveret i denne programmering kaldes også «Askepot
ﬁbre», fordi selv om de er trætte, udfører de deres job ... det er starten på
muskel-skelet-problemer (smerte, kontrakturer, tendinitis...).

Virkningerne af at stå på aﬂastningsmåtter
kontra hårde eller for bløde gulve
Træthed reduktion
Fravær

50%
40%
30%
20%
10%

Hårdt gulv

Aﬂastning

For blød
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Med en måtte

Uden en måtte

En anden årsag til træthed: ubalance
Ud over at overforbruge de samme muskler, når systemet er ude af balance,
skal musklerne arbejde hårdere for at søge efter balance og den hurtige
reaktionshastighed fastholdes på bekostning af energi (træthed).
Så for at opretholde en oprejst stilling er det nødvendigt at have en
veltilpasset postural balance for at mindske patologier og deres konsekvenser
i det daglige arbejde for brugerne. I en nøddeskal, for at genvinde balancen
'hurtig reaktion/energibesparelser/effektivitet", er det nødvendigt at være
bevidst om de forskellige fodbelastninger på jorden og den mest korrekte
muskel handling (fra top til tå).
Prof. Taiar understregede, at "uden en måtte er der en fejl i en persons
balance, som kan forårsage sygdomme, der accelereres af en gentagen
opgave, og andet begrænset arbejde". En sådan ubalance er meget skadeligt
for den menneskelige krop. Anvendelsen af aﬂastningsmåtter muliggør
korrekt balancering og en ensartet fordeling mellem højre og venstre ben.

To årsager: todelt løsning
Taiar anbefaler derfor en todelt tilgang til at reducere træthed.
For det første skal arbejderen indlede en variation af fodtryk, for at forbedre
den opretstående stilling. Denne tilgang bidrager til at fjerne ophobning af
trykpunkter på fødderne (Askepot ﬁbre). For at opnå dette er hans råd til
arbejdstagere, regelmæssigt at ændre trykpunktet inde i skoen.
For det andet ved hjælp af aﬂastningsmåtter som er lavet af de nyeste
teknologiske materialer. Denne nedefra-og-op tilgang hjælper med at
fjerne trykpunkter fra gulvet ved at fordele vægten jævnt. Anvendelsen af
aﬂastningsmåtter korrigerer balance og genskaber ensartet fordeling mellem
højre og venstre ben.
Den unikke sammensætning af aﬂastningsmåtter er et ergonomisk mønster
og et stødabsorberende underlag, som fordeler vægten og stimulerer løbende
mikro-bevægelser i fødderne, og minimerer blodophobning i benene. Prof.
Taiars resultater bekræftede, at smerter er væsentligt reducerede med brugen
af aﬂastningsmåtter i forhold til den oprindelige situation uden måtter.
Notrax® er et førende mærke af aﬂastningsmåtter, der var specielt testet af
Prof. Dr. Taiar og vist at reducere symptomer på træthed.
Arbejdsmænd er enige
Tilbagemeldinger fra medarbejderne blev også brugt til at støtte forskning
ved hjælp af observationer fra arbejdsmænd, der sammenlignede arbejdet
på aﬂastningsmåtter til at arbejde på det hårde gulv og ved at notere deres
niveau af komfort og træthed hver time i løbet af otte-timers vagter.
En arbejder kommenterede: "Mindre træthed i benene ved udgangen af
dagen og mindre muskel-og led-problemer, bedre absorbering af vægt."
Prof. Dr. Redha Taiar er ekspert i biomekanik, menneskelig bevægelse,
kinematik og kinetisk analyse og biomedicinske teknologier. For ﬂere detaljer
om hans arbejde: www.redha-taiar.com. En kopi af nævnte studie kan fås på
engelsk eller fransk ved www.buynotrax.eu for registrerede forhandlere eller
vha. e-mail til europe@notrax.com.
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Arbejdsplads løsninger for tørre områder

Arbejdsmiljøet og vilkår varierer for forskellige virksomheder og
forskellige brancher. Planlægning af en effektiv indretning på
anlægget kan øge effektiviteten og reducere omkostningerne. Notrax®
har skabt ﬂere modulære, lineære og enkeltstående aﬂastningsmåtte
serier, der er helt tilpasselige og kan tilpasses til enhver indretning
af et anlæg. Dermed reduceres træthed, øget produktivitet og
reducering af risikoen for muskel-og skeletbesvær, der fører til
langsigtet fravær.
Mange fabrik eller samlefabrik indretninger har traditionelt været
designet til højt arbejde- og maskine udnyttelse. Som teknologi,
produkt udvikling og markedet forandrer sig så hurtigt, er
indretninger ved at blive ændret for kvalitet og ﬂeksibilitet, evnen til
hurtigt at skifte til forskellige modeller eller forskellige produktionssatser.
Mange anlæg har bevæget sig i retningen af cellulære
produktionsvirksomheders indretninger indenfor større proces
indretninger, automatisk materiale-håndteringsudstyr, specielle
automatiserede reolbetjeningsenheder, automatiserede
køretøjssystemer, automatiske overførselsenheder, pladespillere og
andre produkter til person-løsninger.
U-formede produktionslinjer gør det muligt for arbejdsmændene
at se hele linjen og nemt at bevæge sig imellem arbejdsstationer.
Denne form giver mulighed for rotation af arbejdsmænd imellem
arbejdsstationerne, langs linjerne for at lindre kedsomhed og lindre
arbejdsubalancer imellem arbejdsstationer.

Derudover viser holdarbejde og forbedret moral tendens i at resultere
positivt, fordi arbejdsmændene er grupperet i mindre områder,
og kommunikation og social kontakt er derved opmuntret af mere
åbne arbejdsområder med færre vægge, skillevægge, eller andre
forhindringer for at rydde visninger af tilstødende arbejdsstationer.
I mange af disse indretninger er arbejdsmændenes arbejde
begrænset til de direkte omgivelser, langs et samlebånd eller langs
en U-form. Arbejdspladsergonomi er derfor blevet endnu vigtigere,
efterhånden som arbejdet er blevet mere specialiseret og gentaget.
Forskellige løsninger af måtter
Enkeltstående måtter er lavet i ﬂere standard størrelser og er løse
med ingen påkrævet installation, hvilket er ideelt til de individuelle
arbejdsstationer. Alle modulopbyggede måtter kan bruges som en
fritstående måtte eller kan tilpasses ind i næsten enhver størrelse til
at passe speciﬁkke områder, omkring en maskine eller ved samlebånd
til at skabe den mest effektive indretning, samtidig med den mest
effektive og ergonomiske arbejdsplads for de ansatte.
Modulære måtter kan let samles på stedet med snap-sammen
enheder, der kan samles i enhver størrelse eller form, selv væg
til væg konﬁgurationer. Måtter er også udstyret med en gitter af
skære linjer, der gør yderligere tilpasning hurtig og nem. Tilpassede
konﬁgurationer er skræddersyede måtte løsninger, der er lavet
af vores erfarne produktionsteam, nøjagtigt efter dit design og
dimensioner.
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Vejledning til at bestille
brugertilpassede måtter
•

Brugertilpassede designs til enhver
arbejdsstation er muligt.

•

For at bestille, skal du blot give en skitse, der
illustrerer form, dimensioner, og hvor rampekanterne er påkrævet.

•

Du vil modtage vores CAD-tegning til
godkendelse.

•

Overdimensionerede måtter er lavet i
sektioner, der sammensættes på stedet, for at
lette forsendelse og håndtering.

Tilbehør
En komplet serie af tilbehør, herunder buede måtter til hjørner og
cirkler, affasede sikkerhedskanter i forskellige farver, stregmarkeringer
til sikkerhedszoner, grænser eller gangbroer, og
specialiserede ESD-jordforbindelse
tilbehør osv. afslutter måtte installationen.
Forskellige materialer og stoffer
Notrax® industri måtter er fremstillet til at
modstå barske industrielle miljøer.
For at opnå dette, er vores modulopbyggede
måtte-løsninger fremstillet i specialiserede
blandinger til at opfylde de forskellige
behov i forskellige industrielle- eller
produktionsmiljøer.
Denne variation i blandinger giver virksomheder
mulighed for kun at vælge deres specialiserede
produktegenskaber efter behov, såsom olie
modstandsdygtig, ESD statisk elektricitet
beskyttelse, brandhæmmende måtter til svejsning
områder, eller en kombination heraf. Dette holder
måtter til generelle applikationer overkommelige,
mens der tilbydes ekstremt specialiserede måtteløsninger.
Blandingerne forbindes uden problemer for lette
overgange. Notrax® produktstempler markerer tydeligt
enhver måtte med varenummeret og sammensatte
egenskaber gør det nemt at skelne mellem de forskellige
gummiblandinger.
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Tørre områder

Kraftigt Industriel

782 Sky Trax®
Topmoderne ergonomisk erfaring, gjort tilgængelig i tilpassede
længder. Komfort, holdbarhed og sikkerhed er forenet i dette
produkt, som er designet til dem, der ikke er villige til at gå på
kompromis i nogen af disse kriterier. Kombination af ekstra
slidstærk top overﬂade og en meget elastisk mikrocellulært vinyl
base for maksimal lettelse af træthed.
Den ergonomiske fordel stammer fra det unikke boble-design,
kombineret med en 19 mm tyk arbejdsplatform. Med indført
Skridsikring og fri bevægelighed; testet R9 i henhold til DIN51130
og BG-reglen BGR181. Udstyret med RedStop™ skridsikring
bagside til at forhindre måtter i at ﬂytte på sig. Tilgængelige gule
kanter langs siderne overholder OSHA kode 1910-144. Affasede
kanter på alle ﬁre sider for at minimere risikoen for at snuble.
Livstidsgaranti på Uni-Fusion™ lamineringsteknologi.
Anbefalet brug:
• Kraftig - tørre industrielle miljøer
Speciﬁkationer:
• 5 mm PVC overﬂade permanent bundet på et 14 mm fjedret underlag
af MCN vinyl.
• Tykkelse: 19 mm.
• Vægt: 6.9 kg pr m2.
• Brandklasse Cﬂ-S2 testet i henhold til DIN EN ISO 13501.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for
silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Grå, Sort, Sort/gul
Lager størrelser:
• 60 cm x 91 cm
91 cm x 150 cm
91 cm x 2 m
91 cm x 3 m
91 cm x 6 m
Fulde ruller 21.9 m:
• 60 cm, 91 cm, 122 cm og 152 cm bredder
Brugertilpassede længder:
• 60 cm, 91 cm, 122 cm og 152 cm bredder

PRODUKTTEST
19 mm

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Tørre områder

Kraftigt Industriel

479 Cushion Trax®
Ergonomisk fordel stammer fra 14 mm tyk arbejdsplatform
bestående af en lang iført top overﬂade lamineret på en
elastisk mikrocellulært vinyl base for maksimal holdbarhed og
træthedslindring. Diamant-plade mønster giver greb, og tillader
samtidigt nemme drejninger.
Skridsikring R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181.
Testet og certiﬁceret af National Floor Safety Institute (NFSI).
Udstyret med RedStop™ skridsikring bagside til at forhindre
måtter i at ﬂytte på sig. Tilgængelige gule kanter langs siderne
overholder OSHA kode 1910-144. Affasede kanter på alle ﬁre sider
for at minimere risikoen for at snuble. UniFusion™ teknologi,
udviklet til at modstå de hårdeste arbejdsmiljøer.
Anbefalet brug:
• Kraftig - tørre industrielle miljøer
Speciﬁkationer:
• 4.7 mm PVC overﬂade permanent bundet på et 14 mm fjedret underlag
af MCN vinyl.
• Tykkelse: 14 mm.
• Vægt: 5.5 kg pr m2.
• Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1.
• Friktionskoefﬁcient NSFI certiﬁceret.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Grå, Sort, Sort/gul
Lager størrelser:
• 60 cm x 91 cm
91 cm x 150 cm
91 cm x 3 m
91 cm x 6 m
Fulde ruller 22.8 m:
• 60 cm, 91 cm, 122 cm og 152 cm bredder
Tilpassede længder:
• 60 cm, 91 cm, 122 cm og 152 cm bredder

PRODUKTTEST
14 mm

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Tørre områder

Kraftigt Erhverv

470 Marble Sof-Tyle™
Glat gummioverﬂade indlejret med et marmor mønster.
Gummi der naturligt giver greb til at modstå at glide og falde.
Lang overﬂade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinyl base
for maksimal holdbarhed kombineret med træthedslindring.
Tåler de ﬂeste industrielle væsker og kemikalier.
Udstyret med RedStop™ skridsikring bagside til at forhindre
måtter i at ﬂytte på sig. Affasede kanter på alle ﬁre sider for at
minimere risikoen for at snuble. UniFusion™ teknologi, udviklet
til at modstå de hårdeste arbejdsmiljøer.
Anbefalet brug:
• Kraftig - tørre områder i industrielle eller tertiære industrier,
laboratorier. Egnet til kommercielle miljøer, herunder hoteller,
receptioner, butikskasser, varehuse, banker, restauranter osv.
Speciﬁkationer:
• Gummioverﬂade permanent bundet på en 9,3 mm elastisk
opbakning af mikrocellulært vinyl.
• Tykkelse: 12.7 mm.
• Vægt: 5.8 kg pr m2.
• Friktionskoefﬁcient NSFI certiﬁceret.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Grå, sort, beige
Lager størrelser:
• 60 cm x 91 cm
91 cm x 150 cm
Fulde ruller 22.8 m:
• 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder
Tilpassede længder:
• 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder

PRODUKTTEST
12,7 mm

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Dyna-Shield™
Enestående arbejdskomfort grundet 12,7 mm tyk specielt
formuleret blanding. Beskyttende lag af eksklusiv DynaShield™ forlænger levetiden med 50% i forhold til
almindelig MCN *. Valg af ﬁre mønstre der hver især letter
ergonomisk bevægelse med forskellige prioriteringer.
Tilgængelige gule kanter langs siderne overholder OSHA
kode 1910-144. Alle 4 sider er skrå og forseglede for at
minimere at man kan snuble.
Anbefalet brug:
• Medium - tørre områder
Speciﬁkationer:
• Brandklasse Klasse 2 iht. NFPA Sikkerhedskode 101.
• Skridsikring R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181.
• Tykkelse: 12.7 mm.
• Vægt: 4 kg pr m2.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri af ozonnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
* Understøttes af uafhængige laboratorieprøver.

Lager størrelser:
• 60 cm x 91 cm
91 cm x 150 cm
Fulde ruller 18.3 m:
• 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder
Tilpassede længder:
• 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder
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Tørre områder

Medium Industriel
406 Crossrib Sof-Tred™
• Side-til-side brede ribber leverer greb og er lette at feje rene
• Farver: Sort/gul, Grå

PRODUKTTEST
Slidstyrke
12,7 mm

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

413 Gripper Sof-Tred™
• Længdegående bølget rib-mønster for sikkert fodfæste
• Farver: Sort/gul, Grå

PRODUKTTEST
Slidstyrke
12,7 mm

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

417 Bubble Sof-Tred™
• Unikt boble design giver enestående komfort
• Farver: Sort/gul, Grå

PRODUKTTEST
Slidstyrke
12,7 mm

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

419 Diamond Sof-Tred™
• Ikke-retningsbestemt "Dæk plade" mønster tillader
bevægelsesfrihed
• Farver: Sort/gul, Grå, Sort

PRODUKTTEST
Slidstyrke
12,7 mm

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Komfort
Ergonomisk fordel stammer fra en 9,4 mm tyk
arbejdsplatform der består af en konstruktion af
mikrocellulært vinyl, bestående af millioner af luftbobler der
leverer grundlæggende arbejdskomfort. Alle ﬁre sider er skrå
og forseglet for at minimere snublefare.
Speciﬁkationer:
• Tykkelse: 9.4 mm.
• Skridsikring R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181.
• Brandklasse Klasse 2 iht. NFP Sikkerhedskode 101.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Lager størrelser:
• 60 cm x 91 cm
91 cm x 150 cm
Fulde ruller 18.3 m:
• 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder
Tilpassede længder:
• 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder
9,4 mm
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Tørre områder

Let Anvendelse Industriel
408 Airug Plus™
Anbefalet brug:
• Medium - tørre områder
• Rillet mønster øger greb
• Vægt: 2.8 kg pr m2
• Farver: Sort/gul, Sort, Grå

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

409 Sof-Tred Plus™
Anbefalet brug:
• Medium - tørre områder
• Småsten mønster giver ikke-retningsbestemt greb
og er nemt at rengøre
PRODUKTTEST
• Vægt: 2.8 kg pr m2
• Farver: Sort/gul, Sort, Grå
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

410 Airug®
Anbefalet brug:
• Let - tørre områder
• Rillet mønster øger greb
• Vægt: 2.3 kg pr m2
• Farver: Sort/gul, Sort, Grå

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

411 Sof-Tred™
Anbefalet brug:
• Let - tørre områder
• Småsten mønster giver ikke-retningsbestemt greb
og er nemt at rengøre
PRODUKTTEST
• Vægt: 2.3 kg pr m2
• Farver: Sort/gul, Sort,
Slidstyrke
Grå, Blå
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Tørre områder

Kraftige Nitril Måtter

649 Safety Stance Solid™
Højkvalitets aﬂastningsmåtter til tunge industrielle miljøer.
Unikt DiamondGrid™ overﬂade mønster sikrer sikkert fodfæste,
imens kanaler dræner tilfældig oliespild.
Lavet af 100% nitril gummiblanding konstrueret til at
modstå industrielle olier og barske kemikalier. Velegnet til
ﬂerholdsskift.
Lukket design sikrer nem rengøring og forhindrer at
småting falder under måtten.
Ergonomisk fordel stammer fra 20 mm tyk
elastisk arbejdsplatform. Standard størrelse
måtter ligger løst og kræver ingen installation. Meget
synlige nitril orangefarvede kanter er inkluderet på 3 sider
for ekstra sikkerhed. Skrider ikke ud. Fri for silikone derfor
sikkert for køretøj maling faciliteter.
Anbefalet brug:
• Kraftig - tørre industrielle miljøer
Speciﬁkationer:
• Kraftig 100% nitril gummiblanding.
• Resistent over for industrielle olier og barske kemikalier.
• Orangefarvede kanter inkluderet på 3 sider overholder
OSHA kode 1910-144.
• Skridsikring R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181.
• Tykkelse: 20 mm.
• Vægt: 15 kg pr m2.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Sort
Lager størrelser med 3 orange kanter:
• 66 cm x 102 cm
97 cm x 163 cm
97 cm x 315 cm
Tilpassede størrelser:
• 649 Sikkerhed Stance Solid ™ Brugerdeﬁneret er tilgængelige på
anfordring i brugerdeﬁnerede størrelser og konﬁgurationer

649 Safety Stance Solid™ Brugerdeﬁneret
Brugertilpassede størrelser. Udregnet på kvadratmeter basis.

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Cushion Ease Solid™ Serien
Kraftige gummi-ﬂiser 91 cm x 91 cm kan let samles til
dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer.
Ergonomisk fordel stammer fra en tyk 19 mm arbejdsplatform
med en lukket skridsikring rullesten struktur overﬂade for
maksimal aﬂastning komfort i tørre industrielle miljøer.
Disse modulmåtter tillader tilpasning på stedet. Firkantede
klik sammen enheder kan samles problemfrit og lægges ud
fra væg til væg eller som øer, i hvilken som helst retning eller
form. Overlegne aﬂastning egenskaber på grund af sit unikke
design nedenunder og højkvalitets elastiske gummiblandinger.
Kompatibel med det patenterede MD Rampe System™ for
smart sikkerhed ﬁnish-løsninger; tillader hjørner ud og inde.
Anbefalet brug:
• Kraftigt - tørre industrielle områder
Speciﬁkationer:
• Kraftig gummiblanding.
• Tykkelse: 19 mm.
• Vægt: 12.7 kg pr måtte.
• Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Sort
Lager størrelser:
• 91 cm x 91 cm
Tilbehør:
• MD Rampe System™ Nitril mandlige og kvindelige monterbare
facetkanter 91 cm, sort eller gul
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Tørre områder

Kraftige Modulære Gummimåtter
556 Cushion Ease Solid™
• 100% naturlig gummiblanding
• Generelle formål anvendelser

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

656S Cushion Ease Solid™ Nitrile
• 100% nitril gummiblanding
• Tåler de ﬂeste industrielle olier

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

656SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
• 100% nitril gummiblanding
• Brandklassiﬁcering Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
• Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning områder

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

856SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile GSII® FR
• 100% nitril gummiblanding.
• Med slibende Grip Step® belægning for ekstra greb i ekstremt
glatte områder
• Brandklassiﬁcering Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
• Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning områder

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST SUPERIOR

558 Cushion Ease™ ESD
• Statisk aﬂedende 100% nitril gummiblanding
• Opfylder IEC61340-4-1 (diff klasse), sørg for
modstanden RG 106-109 Ω, RP 106-109 Ω
• Valgfri Jordstik

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

661S Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR
• Statisk aﬂedende 100% nitril gummiblanding
• Opfylder IEC61340-4-1 (diff klasse), sørg for
modstanden RG 106-109 Ω, RP 106-109 Ω
• Brandklassiﬁcering Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
• Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning områder
• Valgfri Jordstik

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Skywalker HD™ Serie
Kraftige gummi-ﬂiser 91 cm x 91 cm kan let samles til
dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer.
Ergonomisk fordel stammer fra en tyk arbejdsplatform på
13 mm med et boble mønster for maksimal træthedslindring i
tørre industrielle miljøer.
Det unikke design og håndværk gør måtten let at håndtere og
let at installere på stedet. Et gitter på 30 cm x 30 cm sektioner
på undersiden af måtten gør yderligere tilpasning hurtig og
nem. Monterbare affasede kanter forhindrer at man snubler og
gør det muligt i og udenfor hjørner.
Anbefalet brug:
• Kraftig - tørre industriområder
Speciﬁkationer:
• Kraftig gummiblanding.
• Tykkelse: 13 mm.
• Vægt: 10 kg pr måtte.
• Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Sort
Lager størrelser:
• 91 cm x 91 cm
Tilbehør:
• Skywalker HD™ Safety Ramp Nitril mandlige og kvindelige
monterbare facetkanter 91 cm, sort eller gul
• Skywalker HD Yellow™ Sikkerhedslinje til markering af
sikkerhedsbarrierer, arbejdszoner, gangbroer og sikkerhedsliner.
• Skywalker HD I-Curve™ og o-Curve™ serier af kileformede måtter
er kompatible til at skabe afsluttende kanter, afrundede hjørner,
S-kurver og hele cirkler. Tilgængelig i de passende
5 gummiblandinger.
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Tørre områder

Kraftige Modulære Gummimåtter
460 Skywalker HD™
• 100% naturlig gummiblanding
• Generelle formål anvendelser

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

462 Skywalker HD™ Nitrile
• 100% nitril gummiblanding
• Modstandsdygtig overfor de ﬂeste industrielle olier

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

463 Skywalker HD™ ESD
• Statisk aﬂedende naturgummi blanding
• Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte
modstand Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR
• Statisk aﬂedende nitrilgummi blanding
• Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte
modstand Rg 106 - 109 Ω, Rp 106 - 109 Ω
• Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
• Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning
områder

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

465 Skywalker HD™ Nitrile FR
• 100% nitril gummiblanding
• Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
• Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning
områder

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Skywalker HD™ Tilbehør
Skywalker HD™ tilbehøret opretholder den samme
fornemmelse som Skywalker HD™ måtter med ergonomisk
boble-mønster og matchende gummiblandinger. Denne
problemfrie integration giver mulighed for ubegrænset
konﬁgurationsmuligheder. Lavet af kraftige gummiblandinger,
der er fuldt kompatible med Skywalker HD™-serien.
Anbefalet brug:
• Kraftigt - tørre områder
Speciﬁkationer:
• Kraftig gummiblanding.
• Tykkelse: 13 mm.
• Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.

469 Skywalker HD Gul™
• Gul sikkerhedslinje til afmærkning
af kanter, gangbroer, zoner og
sikkerhedsbarrierer
• 100% nitril gummiblanding
• Modstandsdygtig overfor de ﬂeste
industrielle olier

Farver:
• Gul
Lager størrelser:
• 10 cm x 91 cm
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Tørre områder

Kraftige Modulære Gummimåtter
430 Skywalker HD™ i-Curve
• 100% naturlig gummiblanding
• Generelle formål anvendelser

432 Skywalker HD i-Curve™ Nitrile
• 100% nitril gummiblanding
• Modstandsdygtig overfor de ﬂeste
industrielle olierygtig overfor de ﬂeste industrielle olier

433 Skywalker HD i-Curve™ ESD
• Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω
• Statisk aﬂedende naturgummi blanding

434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR

Speciﬁkationer:
• 91 cm – 45 grader inderste kurve
• 431 Skywalker HD™ i-Curve Safety Ramp Nitrile han
monterbare facetter, fås i sort eller gul
• Vægt: 4.3 kg/måtte

•
•
•
•

Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω
Statisk aﬂedende nitrilgummi blanding
Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning områder

Farver:
• Sort
PRODUKTTEST

435 Skywalker HD i-Curve™ Nitrile FR

Slidstyrke

• Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning områder
• Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
• 100% nitril gummiblanding

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

440 Skywalker HD™ o-Curve
• 100% naturlig gummiblanding
• Generelle formål anvendelser

442 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile
• 100% nitril gummiblanding
• Modstandsdygtig overfor de ﬂeste
industrielle olier

443 Skywalker HD o-Curve™ ESD
• Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω
• Statisk aﬂedende naturgummi blanding

Speciﬁkationer:
• 91 cm – 22.5 grader ydre kurve
• 441 Skywalker HD™ o-Curve Safety Ramp Nitrile hankøn
monterbare facetter, fås i sort eller gul
• Vægt: 6.4 kg/måtte
Farver:
• Sort

444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
•
•
•
•

Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω
Statisk aﬂedende naturgummi blanding
Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning områder

PRODUKTTEST

445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR
Slidstyrke

• Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning områder
• Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
• 100% nitril gummiblanding

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Skywalker® PUR Serien
Denne højkvalitets type polyurethanskum er kendt for sin
ultimativ komfort og holdbarhedsegenskaber. Dens vigtigste
kendetegn for høj varmeisolering ydeevne skyldes en ensartet
lukket cellestruktur, hvori gas forbliver fanget. Integreret hud
tilføjer til deformation trykkraft egenskaberne (>120 i henhold
til ASTM 3574C), giver slidstyrke og er ikke-porøs.
Unikt arbejdsplads måtte garanterer optimale ergonomiske
effekter i stationære stående stillinger. Alle ﬁre sider har
affasede kanter for at minimere snublefare. Lægges løst med
ingen påkrævet installation.
Anbefalet brug:
• Medium - tørre områder
Speciﬁkationer:
• Højkvalitets polyuretanskum.
• Tykkelse: 14 mm.
• Vægt: 4,8 kg pr m2.
• Hårdhed: 25 Shore A, i henhold til DIN 53505.
• Modstandsdygtighed over for temperatur: -40°C, +80°C.
• Skridsikring bedømmelse R11 efter DIN 51130 og
BG-reglen BGR181.
• Miljøvenlig, fremstillet uden brug af organiske kulstof-baserede
blæsemidler, derfor fri for freon.
Lagerstørrelser 450 og 452:
• 65 cm x 95 cm
65 cm x 140 cm
65 cm x 185 cm
95 cm x 125 cm
95 cm x 155 cm
95 cm x 185 cm

Lagerstørrelser 451 og 453:
• 65 cm x 90 cm
65 cm x 135 cm
65 cm x 175 cm
90 cm x 125 cm
90 cm x 155 cm
90 cm x 185 cm

Tilpassede størrelser:
• Enhver størrelse og form, pr m2
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Tørre områder

Medium Polyurethan Måtter
450 Skywalker® PUR
Speciﬁkationer:
• Høj kvalitet polyurethanskum
• Generelle formål anvendelser
• Ergonomisk designet boble overﬂade giver sikkert fodfæste og træthedslettelse
PRODUKTTEST

Farver:
• Grå

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

451 Skywalker® II PUR
Speciﬁkationer:
• Høj kvalitet polyurethanskum
• Generelle formål anvendelser
• Småsten overﬂade giver sikkert fodfæste og tillader bevægelsesfrihed
PRODUKTTEST

Farver:
• Grå

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

452 Skywalker® PUR ESD
Speciﬁkationer:
• Statisk aﬂedende polyurethanskum
• Ergonomisk designet boble-overﬂade giver greb og lettelse af træthed
• Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF) målte modstand Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω
• Valgfri Jordstik
PRODUKTTEST
Farver:
Slidstyrke
• Sort
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

453 Skywalker® II PUR ESD
Speciﬁkationer:
• Statisk aﬂedende polyurethanskum
• Småsten overﬂade giver sikkert fodfæste og tillader bevægelsesfrihed
• Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF) målte modstand Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω
• Valgfri Jordstik
PRODUKTTEST
Farver:
Slidstyrke
• Sort
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Skystep™ Serien
Ergonomisk og økonomisk udviklet, Skystep™ udnytter luftens
kraft. Måtten er konstrueret til at suge sig til jorden for at
forhindre, at måtten rykker sig imens den fanger luft i dens
kamre. Disse luftlommer kombineret med elasticiteten af
gummiet skaber en ultimativ stødabsorberende effekt, og gør
samtidigt måtten let.
Disse 13 mm tykke enkeltstående gummimåtter har et
gruset overﬂade mønster med ergonomiske bobler, for at
give maksimal træthedslindring og samtidig bevarer sine
skridsikring egenskaber Skystep™ er støbt af en højkvalitets
industriel gummiblanding med integrerede affasede kanter
på alle ﬁre sider for at forhindre at man snubler på måtten.
Lægges løst med ingen påkrævet installation.
Anbefalet brug:
• Medium - tørre områder
Speciﬁkationer:
• Kraftig gummiblanding.
• Tykkelse: 13 mm.
• Vægt: 10 kg pr m2.
• Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130 og
BG-reglen BGR181.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Sort
Lager størrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm
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Tørre områder

Medium Gummi Enkeltstående Måtter
455 Skystep™
Speciﬁkationer:
• 100% naturlig gummiblanding
• Generelle formål anvendelser

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

456 Skystep™ Nitrile
Speciﬁkationer:
• 100% nitril gummiblanding

• Modstandsdygtig overfor de ﬂeste industrielle olier

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

457 Skystep™ ESD
Speciﬁkationer:
• Statisk aﬂedende naturgummi forbindelse

• Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte
modstand Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω
• Valgfri Jordstik

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

31

www.notrax.eu

ErgoFloor A/S,

Viborgvej 9,

7160 Tørring,

Tlf. 76 90 20 01,

www.ergofloor.dk

PVC Gulvbelægning
Hårde PVC platforme beskytter gulve og giver samtidigt
træthedslettelse. Specialbygget efter din ideelle gulvmåtte i
form og størrelse. Skridsikring overﬂader designet til sikkert
fodfæste. Affasede ramper er tilgængelige, som kan fjerne
snublefarer og giver mulighed for nem adgang på og væk fra
måttens overﬂade.
Anbefalet brug:
• Kraftig - tørre industrielle miljøer
Speciﬁkationer:
• Kraftig PVC blanding.
• Resistent over for syntetiske / hydrauliske olier.
• Brandklassiﬁcering Cﬂ-S2 testet i henhold til DIN EN ISO 13501 og
Klasse 1 i henhold til NFPA Sikkerheds kode 101 og IBC 804,2
klassiﬁkation. Test metode ASTM E648-03.
• Gule sikkerhedskanter overholder OSHA kode 1910-144.
• Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130 og
BG-reglen BGR181.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Sort
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Tørre områder

Kraftige Modulære Systemer

621 Diamond Flex Lok™ Solid
Sensationel træthedslindring på grund af sit unikke "ﬂex"
design nedenunder. Tilgængelig formonteret eller som
løse ﬂiser til installation på stedet. Et modulmåttesystem
sikrer, at måtten ikke skilles ad.
Ingen limning påkrævet. Let at montere på stedet for
tilpassede konﬁgurationer.
Tilbehør:
•
•

Speciﬁkationer:
• Skridsikring dæk-plade overﬂade design, testet R10 i
henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181
• Tykkelse: 25 mm
• Vægt: 9.7 kg pr m2

Gul skråspids: 15.24 x 30.48 cm
Gult hjørne: 15.24 x 15.24 cm

Brugertilpassede størrelser:
• Enhver dimension eller form,
udregnet efter kvadratmeter basis

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring

Størrelser:
• Flise: 30.48 x 30.48 cm

Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

920HD Cushion Lok HD™ Solid
Forstærket lukket struktur, designet til at modstå de
tungeste belastninger. Specialbygget, i enhver form eller
størrelse måtte, med sorte eller gule kanter. Skridsikring
overﬂade for sikkert fodfæste.
Speciﬁkationer:
• Tykkelse: 22,2 m
• Vægt: 16.2 kg pr m2
• Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130 og
BG-reglen BGR181

Brugertilpassede størrelser:
• Enhver dimension eller form,
udregnet efter kvadratmeter basis

PRODUKTTEST
Lagerstørrelser med 3 gule kanter:
• 76 cm x 152 cm
107 cm x 183 cm

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

922HD Cushion Lok HD™ Solid Grip Step®
Forstærket lukket struktur, designet til at modstå de tungeste belastninger.
Specialbygget, i enhver form eller størrelse måtte, med sorte eller gule kanter.
Skridsikring overﬂade med slibende Grip Step® belægning til ekstremt glatte
områder.
Speciﬁkationer:
• Tykkelse: 22.2 mm
• Vægt: 17 kg pr m2
Tilpassede størrelser:
• Enhver dimension eller form,
udregnet efter kvadratmeter basis

Lagerstørrelser med 3 gule kanter:
• 76 cm x 152 cm
107 cm x 183 cm

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Arbejdsplads løsninger til våde områder
At glide og falde, og så meget mere
Glidning- og fald forebyggelse er normalt den største bekymring i
våde og fedtede arbejdsmiljøer. Glide og fald er ansvarlige for 20 30% af de ulykker, som forårsager langvarig afbrydelse af arbejdet.
Tab af produktivitet er ofte en uheldig bivirkning med næsten 30% af
fald på samme niveau, der resulterer i mere end 21 tabte arbejdsdage.

Kilde: NIOSH er det føderale agentur der er ansvarlige for forskning
og fremsætte henstillinger for at forebygge arbejdsrelaterede skader,
sygdomme og dødsfald. Deres mission er at skabe ny arbejdsmiljø
viden og at overføre denne viden til praksis.
Notrax® Gulvmåtter har en dedikeret linje af aﬂastningsmåtter, der
specielt omhandler glatte gulve.

De ﬁre største årsager til falde- og snuble ulykker er:
• glatte/våde overﬂader forårsaget af vand og andre væsker;
• glatte overﬂader forårsaget af tør eller støvet gulv forurening,
såsom savsmuld eller andet affald;
• forhindringer, både midlertidige og permanente;
• ujævne overﬂader og ændringer på niveau, såsom
umærkede ramper.

Stigende greb
Gulve kan blive betydeligt glatte, når de er våde eller udsættes for olie
eller fedt. Dette skyldes en tilstand, hvor i det øjeblik en sko berører
en væske eller en ﬁlm, er dette fanget under skoen. Dette fænomen
svarer til bil aquaplaning.
Med andre ord, har foden som den
stiger ned, ingen greb. En ukontrolleret
udskridning opstår. Personen mister
kontrollen og falder.
Våde forureningskilder omfatter vand,
olie, fedt og sæbe fra rengøringsmidler.
Dette kan løses ved at øge greben på
gulvet ved hjælp af fodtøj og skridsikring
måtter.
Fjernelse af snavs
Gulve kan også blive glatte på grund af
tør- eller støvet gulv forurening, såsom
savsmuld eller andet snavs der samler sig
på overﬂaden.

* NIOSH

Men, data fra NIOSH om indberettede
arbejdsulykker citerer også overanstrengelse
og ensformigt arbejde som en medvirkende faktor til
langsigtet fravær. I virkeligheden var denne årsag næsten det
dobbelte antal af rapporterede hændelser. Kombineret er disse to
faktorer er de største årsag til ikke-dødelige skader og sygdomme,
der involverer fraværsdage fra arbejde.

Sand, stumper af grus og snavs
kaldes også 'kampesten støv', fordi det
fungerer som miniature kuglelejer når det
er fanget imellem en hård gulvoverﬂade og
en glat skosål. Skoen mister sin greb på grund af
"kugleleje"-effekten. Foden "skrider ud". Personen
mister kontrollen og falder.
Tør forurening omfatter støv, pulvere, granulater og andre små
genstande, såsom metal møtrikker og bolte der spildes på gulvet.
Ophobning af tør forurening kan også medvirke til glidning.
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nog foto materiaal

Dette kan løses gennem store drænhuller, der dræner eller fjerner
tørt eller vådt snavs, og holder overﬂaden ren og klar.
Aﬂastning
Det at stå på hårde overﬂader i lange perioder kan føre til ﬂere
problemer. Først, får det at stå op musklerne til at snøre sig sammen,
hvilket reducerer blodtilførslen. Dette får muskler og led til at gøre
ondt, og det får blodet til at stagnere.
Det at stå op på længere sigt forsager desuden pronation, eller
overdreven udﬂadning af foden. Selv om dette simpelthen kan være
trættende og lidt smertefuldt, kan det også føre til plantar fasciitis og
andre alvorlige fod-tilstande. Lændesmerter er størst hos arbejdere,
der står op i 4 timer eller mere om dagen.
Som bemærket af James Kendrick i spørgsmålet om "arbejdsmiljø
og sikkerhed " i april 1999 tillader den stødabsorberende effekt af
aﬂastningsmåtter fortløbende mikro-bevægelser i fødderne, hvilket
minimerer blodophobning i benene.
Prof. Dr. Redha Taiar (2011) ved universitetet i Reims i Frankrig
bemærkede også ubalance som anden årsag til træthed. Ud over at
overforbruge de samme muskler, når systemet er ude af balance, skal
musklerne arbejde hårdere for at søge efter balance og den hurtige

reaktionshastighed fastholdes på bekostning af energi (træthed).
Han understregede, at "uden en måtte er der en fejl i den resterende
del af en person, som kan forårsage sygdomme, der accelereres
af en gentagen opgave, og andet begrænset arbejde". En sådan
ubalance er meget skadeligt for den menneskelige krop. Anvendelsen
af aﬂastningsmåtter muliggør korrekt balancering og en ensartet
fordeling mellem højre og venstre ben. Prof. Taiars resultater
bekræftede, at smerter er væsentligt reducerede med brugen af
aﬂastningsmåtter i forhold til den oprindelige situation uden måtter.
Forskellige materialer og stoffer
Notrax® industrielle måtter fremstillet til at modstå barske
industrielle miljøer. For at opnå dette, er vores måtte løsninger
fremstillet i specialiserede blandinger til at opfylde de forskellige
behov i forskellige industri- eller produktionsmiljøer.
Denne variation i blandinger giver virksomheder mulighed for kun
at vælge deres specialiserede produktegenskaber der er nødvendige,
såsom olie modstand, brandhæmmende måtter til svejsning områder
og Grip Step®, en slibende belægning til ekstremt glatte områder, eller
en kombination heraf. Dette holder måtter til generelle applikationer
overkommelige, mens der tilbydes ekstremt specialiserede måtteløsninger.
Blandingerne forbindes uden problemer for lette overgange. Notrax®
produktstempler markerer tydeligt enhver måtte med varenummer,
og de sammensatte egenskaber gør det nemt at skelne mellem de
forskellige gummiblandinger.
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Våde/Tørre og Fedtede Områder

Kraftige Nitril Måtter

549 Safety Stance™
Højkvalitets aﬂastningsmåtter til brug i områder, hvor der kan
være hyppige oliespild. Drænhuller og hævede knopper giver
beluftning og tillader væsker og snavs at falde igennem, og
efterlader en tør og ryddelig overﬂade. Lavet af 100% nitril
gummiblanding, der er designet til at modstå industrielle
olier og barske kemikalier. Velegnet til ﬂerholdsskift. Agressiv
skridsikring overﬂade. Rengøring med rengøringsmiddel
og vandskylning, anbefales for længere levetid.
Ergonomisk fordel stammer fra 22 mm tyk
elastisk arbejdsplatform. Standard størrelse
måtter ligger løst og kræver ingen installation.
Meget synlige nitril orangefarvede kanter er inkluderet
på 3 sider for ekstra sikkerhed. Skrider ikke ud.
Fri for silikone derfor sikkert for køretøj maling faciliteter.
Anbefalet brug:
• Kraftig - våde/olierede industrielle miljøer
Speciﬁkationer:
• Kraftig 100% nitril gummiblanding.
• Resistent over for industrielle olier og barske kemikalier.
• Orange farvede kanter inkluderet på 3 sider overholder
OSHA kode 1910-144.
• Tykkelse: 22 mm.
• Vægt: 13 kg pr m2.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Sort
Lagerstørrelser med 3 orange kanter:
• 66 cm x 102 cm
97 cm x 163 cm
97 cm x 315 cm
Tilpassede størrelser:
• 549 Safety Stance™ Brugerdeﬁneret er tilgængelige på anfordring,
i brugerdeﬁnerede størrelser og konﬁgurationer

549 Safety Stance™ Custom
Brugertilpassede størrelser. Udregnet på kvadratmeter basis.

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Cushion Ease™ Serien
Modulære gummi aﬂastningsmåtter med huller til fremragende
dræning og beluftning efterlader et tørt og rent arbejdsområde.
Disse modulmåtter tillader tilpasning på stedet. Firkantede klik
sammen enheder på 91 cm x 91 cm, der kan samles problemfrit
og lægges ud fra væg til væg, eller som øer i enhver retning
eller form.
Kompatibel med det patenterede MD Rampe System™ til smarte
sikkerhed ﬁnish-løsninger; tillader hjørner ud indenfor..
Overlegne aﬂastning egenskaber på grund af sit unikke design
nedenunder og højkvalitets elastiske gummiblandinger.
Designet til at give en lang levetid. Tåler de ﬂeste kemikalier og
ekstreme temperaturer. Fri for silikone derfor sikkert for køretøj
maling faciliteter. Ergonomisk fordel stammer fra en 19 mm tyk
arbejdsplatform.
Anbefalet brug:
• Kraftig - våde områder
Speciﬁkationer:
• Kraftig gummiblanding.
• Tykkelse: 19 mm.
• Vægt: 10,8 kg pr måtte.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Sort
Lager størrelser:
• 91 cm x 91 cm
Tilbehør:
• MD Rampe System™ Nitril mandlige og kvindelige monterbare
facetkanter 91 cm, sort eller gul
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Våde/Tørre og Fedtede Områder

Kraftige Modulære Gummimåtter
550 Cushion Ease™
Speciﬁkationer:
• 100% naturlig gummiblanding
• Generelle formål anvendelser
PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

650S Cushion Ease™ Nitrile
Speciﬁkationer:
• 100% nitril gummiblanding
• Modstandsdygtig overfor de ﬂeste industrielle olier
PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR
Speciﬁkationer:
• 100% nitril gummiblanding
• Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
• Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning områder
PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

850SFR Cushion Ease™ Nitrile GSII® FR
Speciﬁkationer:
• 100% nitril gummiblanding
• Med slibende Grip Step® belægning for ekstra vedhæftning i ekstremt glatte
områder
• Skridsikring R13 i henhold til DIN 51130
PRODUKTTEST
• Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til
EN 13501-1
Slidstyrke
• Tåler de ﬂeste industrielle olier og
Skridsikring
velegnet til svejsning områder
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Sanitop™ Serien
Måtter til våde områder med store drænhuller og hævede
knopper, giver udluftning og tillader væsker og snavs at
falde igennem, og efterlader derved overﬂaden ren. Ramper
er tilgængelige for at forhindre snublefare. Rengøring med
vaskemiddel og vand anbefalet, til forlænget levetid.
Fremstillet af hårde gummiblandinger, designet til at have en
lang levetid. Agressive skridsikring overﬂade. Ikke glidende:
tung vægt holder måtten på plads.
Anbefalet brug:
• Våde eller tørre industrielle områder - generel anvendelse
Speciﬁkationer:
• 100% naturlig gummiblanding til generel anvendelse.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozontømmende substanser, fri for
silikone og fri for tungmetaller.
• Brændbar tænding karakteristikker CPSC FF 1-70:
Besdtået ASTM D2859.
Farver:
• Sort
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Våde/Tørre Områder

Gummi Tremmebunde

563 Sanitop Deluxe™
Sikkerhed og komfort forenes i dette produkt. Ergonomisk fordel
stammer fra en 20 mm arbejdsplatform med store drænhuller,
og hævede knopper til udluftning, og til at tillade væsker og
snavs at falde igennem, som derved efterlader overﬂaden klar.
Ramper er tilgængelige for at reducere snublefare.
Lige kanter tillader dækning af ethvert område, og
sammenkobler samtidigt måtterne på længden, eller side om
side, og er forbundet af stik.
Speciﬁkationer:
• 100% naturlig gummiblanding til generel anvendelse
• Tykkelse: 20 mm
• Vægt: 12.3 kg pr m2
Tilbehør:
• Stik til længde/bredde udvidelse
• Monterbare gule ramper 91 cm stykke, 152 cm stykke,
pr løbende meter

Anbefalet brug:
• Kraftig anvendelse
Lagerstørrelser:
• 91 cm x 152 cm

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning

563 Sanitop Deluxe™ fås også som en 75% nitril gummiblanding til
madproduktion- og madservice anvendelser (side 69).

GOOD BETTER BEST

562 Sanitop™
Giver basal komfort og greb i våde områder, med store
drænhuller og hævede knopper til udluftning, og for at
tillade væsker og snavs at falde igennem, og derved efterlade
overﬂaden klar. Støbte kanter på alle 4 sider forhindre
snublefare og tillader adgang med vogn.
Speciﬁkationer:
• 100% naturlig gummiblanding til generel anvendelse.
• Tykkelse: 12.7 mm
• Vægt: 8kg pr m2
Anbefalet brug:
• Medium anvendelse
Lagerstørrelser:
• 91 cm x 152 cm
91 cm x 297 cm
91 cm x 594 cm
PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning

562 Sanitop™ fås også som en 75% nitril gummiblanding til
madproduktion- og madservice anvendelser (side 71).

GOOD BETTER BEST
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PVC Tremmebunde
Hårde PVC tremmebunde beskytter gulve, og giver samtidigt
træthedslindring. Specialbygget efter din ideelle gulvmåtte i
form og størrelse. Skridsikring overﬂader designet til sikkert
fodfæste. Affasede ramper er tilgængelige, som kan fjerne
snublefarer og giver mulighed for nem adgang på og væk fra
måttens overﬂade.
Anbefalet brug:
• Kraftig - våd/tør eller fedtet industrielle miljøer
Speciﬁkationer:
• Kraftig PVC-blanding.
• Resistent over for syntetiske / hydrauliske olier.
• Brandklassiﬁcering Cﬂ-S2 testet i henhold til DIN EN ISO 13501
og klasse 1 i henhold til NFPA Sikkerhedskode 101 og IBC 804,2
klassiﬁkation. Test metode ASTM E648-03.
• Gule sikkerhedskanter overholder OSHA kode 1910-144.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Farver:
• Sort
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Våde/Tørre og Olierede Områder

Kraftige Modulære Systemer

620 Diamond Flex Lok™
Sensationel træthedslindring på grund af sit unikke "ﬂex" design nedenunder.
Tilgængelig formonteret eller som løse ﬂiser til installation på stedet. Et
modulmåttesystem sikrer, at måtten ikke skilles ad. Ingen limning påkrævet. Let at
montere på stedet for tilpassede konﬁgurationer. Skridsikring dæk-plade overﬂade
design, testet R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181. Drænsystem med
runde formede huller med en diameter på 22 mm letter fjernelse af væsker og snavs
fra arbejdsområdet uden at tilstoppe, holder overﬂaden klar.
Speciﬁkationer:
• Tykkelse: 25 mm
• Vægt: 9,7 kg pr m2

Tilpassede størrelser:
• Enhver dimension eller form,
udregnet efter kvadratmeter basis

Størrelser:
• Flise: 30.48 x 30.48 cm

PRODUKTTEST
Slidstyrke

Tilbehør:
• Gul skråspids: 15.24 x 30.48 cm
• Gult hjørne: 15.24 x 15.24 cm

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

520HD Cushion Lok HD™
Forstærket struktur, designet til at modstå de tungeste belastninger. Specialbygget i
enhver form eller størrelse måtte med sorte eller gule kanter. Skridsikring overﬂade
til sikkert fodfæste. Perforeret for at lette dræning af spild eller vragrester.
Speciﬁkationer:

• Tykkelse: 22,2 mm
• Vægt: 9,5 kg pr m2
• Skridsikring vurdering R9 i henhold til
DIN 51130 og BG-reglen BGR181

Tilpassede størrelser:

• Enhver dimension eller form,
udregnet efter kvadratmeter basis

PRODUKTTEST
Slidstyrke

Lagerstørrelser med 3 gule kanter:

Skridsikring

• 76 cm x 152 cm
• 107 cm x 183 cm

Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

522HD Cushion Lok HD™ Grip Step®
Forstærket struktur, designet til at modstå de tungeste belastninger.
Specialbygget i enhver form eller størrelse måtte med sorte eller gule kanter.
Skridsikring overﬂade til sikkert fodfæste. Perforeret for at lette dræning af
spild eller vragrester. Skridsikring overﬂade med slibende Grip Step® belægning
til ekstremt glatte områder.
Speciﬁkationer:

Tilpassede størrelser:

• Tykkelse: 22,2 mm
• Vægt: 9,7 kg pr m2

• Enhver dimension eller form,
udregnet efter kvadratmeter basis

PRODUKTTEST

Lagerstørrelser med 3 gule kanter:

Slidstyrke

• 76 cm x 152 cm
• 107 cm x 183 cm

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Våde Områder

Skridsikring Løsninger

537 Flexdek™
Industriel kvalitet svejset tremmebund design, der skaber en forhøjet platform for
sikkerhed og tilbyder grundlæggende træthedslettelse. Åbent gitter måtte konstruktion
giver fremragende dræning af væsker i alle retninger. Den skridsikring bund og
skridsikring overﬂade skaber et sundere og sikrere miljø i våde eller fedtede områder.
PVC vinylblandingen modstår kemikalier, olie og fedt. Let at installere og ﬂytte. Let at
rengøre og kræver lidt til ingen vedligeholdelse. Velegnet til tungt brug og vil ikke blive
sammenpresset over tid.
Speciﬁkationer:
• Industriel kvalitet ekstruderet PVC stof i et svejset gitter design
• Olie-og fedtafvisende
• Tykkelse: 12 mm
• Vægt: 7,5 kg pr m2
• Fri for DOP, fri for DMF, fri af ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller
• Skridsikring R10 testet i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181
Anbefalet brug:
• Kraftig - våde, tørre eller fedtede industriområder

Tilbehør
• Stik til rådighed for
bredde/længde udvidelse
• 90-graders-forbindelser

Farver:
• Sort, Sort/gul

PRODUKTTEST

Fulde ruller 10m:
• 60 cm, 91 cm og 122 cm bred

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning

Tilpassede længder:
• 60 cm, 91 cm og 122 cm bredder per løbende meter

GOOD BETTER BEST

539 Gripwalker™
Multi-funktionelle skridsikring måtter kan benyttes til mange anvendelser.
Det bølgeformede design skaber en skridsikring overﬂade, der øger greb på
våde og glatte gulve. Anti-bakterielt behandlet vinyl forhindrer vækst af svampe
eller bakterier. Åben struktur for nem dræning hvor pålidelig sikkert fodfæste er
afgørende.
Let at rengøre og kræver kun minimal vedligeholdelse.
Speciﬁkationer:
• Industriel kvalitet ekstruderet PVC i et bølget design, anti-bakterielt behandlet
• Tykkelse: 11 mm
• Olie-og fedtafvisende
• Vægt: 8 kg pr m2
• Fri for DOP, fri for DMF, fri af ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller
• Skridsikring R10 testet i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181
Anbefalet brug:
• Kraftig - våde, tørre eller fedtede industriområder

Tilpassede længder:
• 91 cm og 122 cm bredde pr lineær meter

Farver:
• Grå

PRODUKTTEST
Slidstyrke

Fulde ruller 12,2m:
• 91 cm og 122 cm bred

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Ekstra Greb
Tynde skridsikring måtter til at forbedre sikkerheden i
glatte arbejdsmiljøer. Skridsikring overﬂader tilføjer greb
og forhindrer måtter i at skride ud. Lav proﬁl for nem vogn
adgang.
Lægges løst for en hurtig og let skridsikring løsning.
Lav vægt til at lette løft og rengøring med nem
sammenrulning og oprydning. Lavet af hårde blandinger
designet til at give en lang levetid. Fri for DOP, fri for DMF,
fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for
tungmetaller.
Anbefalet brug:
• Medium til kraftig - industrielle miljøer, våde områder
Farver:
• Sort

46

www.notrax.eu

ErgoFloor A/S,

Viborgvej 9,

7160 Tørring,

Tlf. 76 90 20 01,

www.ergofloor.dk

Våde/Tørre eller Olierede Områder

Skridsikring Løsninger

681 Grit Trax™
Grus resistent vinyl olie med mineralsk belægning for snuble forebyggelse i ekstremt
våde eller fedtede områder. Skridsikring vinyl opbakning.
PRODUKTTEST
• Tykkelse: 2,1 mm
• Vægt: 2,3 kg pr m2
Tilpassede længder:
• 90 cm bredde pr løbende meter

Lagerstørrelser:
• 90 cm x 150 cm
90 cm x 18,3 m

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST SUPERIOR

T23 Multi Mat II®
Vendbar. Drænhuller til at holde overﬂaden klar. Hævede knopper giver greb og beluftning.
• 100% naturgummi blanding til almindelige anvendelser
• Tykkelse: 9,5 mm
• Vægt: 9,9 kg pr m2
Lager størrelser:
• 91 cm x 122 cm
Tilpassede længder:
91 cm x 244 cm
• 90 cm bredde pr løbende meter
91 cm x 9,75 m

T21 Multi Mat II® Solid

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST SUPERIOR

Tilpassede længder:
• 90 cm bredde pr løbende meter

Vendbar. For forlænget levetid. Hævede knopper giver greb og
beluftning og forhindrer måtten i at ﬂytte sig.
• 100% naturgummi blanding til
almindelige anvendelser
• Tykkelse: 9,5 mm
• Vægt: 9,9 kg pr m2

PRODUKTTEST

Lager størrelser:
• 91 cm x 122 cm
91 cm x 244 cm
91 cm x 9,75 m

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST SUPERIOR

420 Cushion Dek™
Top overﬂade med hævet pyramide konﬁguration øger greb
imens væsker kanaliseres. Hul perforeringer til dræning af væsker.
• Lavet af 100% PVC,
modstandsdygtig over for
industrielle olier
• Tykkelse : 11 mm
• Vægt: 6,5 kg pr m2

Lager størrelser:
• 91 cm x 122 cm, 91 cm x 182 cm,
91 cm x 3 m, 91 cm x 10 m

Tilpassede længder:
• Fås i 60 cm, 91 cm, 122 cm
eller 182 cm bredde
PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

422 Cushion Dek™ Grip Step®

Tilpassede længder:
• Fås i 60 cm, 91 cm, 122 cm
eller 182 cm bredde

Med slibende Grip Step® belægning for ekstra greb.
Top overﬂade med hævet pyramide konﬁguration øger greb
PRODUKTTEST
imens væsker kanaliseres. Hul perforeringer til dræning af væsker.
• Lavet af 100% PVC,
modstandsdygtig over for
industrielle olier
• Tykkelse : 11 mm
• Vægt: 6,5 kg pr m2

Lager størrelser:
• 91 cm x 122 cm, 91 cm x 182 cm,
91 cm x 3 m, 91 cm x 10 m

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Elektrostatisk aﬂadning (ESD) Løsninger
Der er en stigende efterspørgsel efter anti-statiske
løsninger i industrielle og kommercielle miljøer.
Statisk elektricitet er overalt. I mange faciliteter, er mennesker en af
de vigtigste producenter af statisk elektricitet. Den simple handling at
gå rundt eller selv det at sidde på bestemte typer af stole kan generere
ﬂere tusinde volt på den menneskelige krop, især om vinteren, når
luften bliver tør.
Statisk opbygning er normalt ubemærket indtil dette udledes kendt
som elektrostatisk aﬂadning (ESD). Ligesom lyn fortsætter statisk
elektricitet med at opbygge og kigger efter den korteste vej til
jorden. Når aﬂadet, kan medarbejderne føle et ekstremt chok. Hvis
udledningen føltes, var det nok mere end 2000 volt. Hvis udledningen
blev hørt, kunne det have været mellem 3000 - 5000 volt. Og hvis der
var en blå gnist, var chokket sandsynligvis mere end 10.000 volt.
Hvis det ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, kan statisk ophobning
forårsage ubehagelige stød til medarbejdere samt usete skader på
statisk følsomme enheder og elektriske komponenter.
Hvorfor det pludselige behov for ESD?
I 90'erne blev computerchips fremstilles med beskyttelse på chippen,
for at beskytte dem mod statisk elektricitet. Dog blev beskyttelse på
chippen fjernet for at gøre hardware mindre og mere soﬁstikeret,
som forårsager disse højtydende komponenter til at blive langt mere
sårbare over for elektrisk interferens.
Software komponent følsomhed, der engang var over 1000 volt, er i
øjeblikket omkring 50 volt og forventes endda at falde til så lidt som
25 volt. Statisk aﬂadning kan forårsage normalt usynlige skader på
elektronisk udstyr, eller delvis skade eller svække en komponent,
hvilket kan resultere i senere fejl. Forebyggelse af statisk opbygning
er derfor blevet en prioritet for designere, facilitet ledere, og
driftschefer.
Plus ﬂere og ﬂere industrier er modtagelige for statisk elektricitet på
grund af den øgede brug af teknologi. Computere i en eller anden form
er næsten overalt i disse dage. Fra brødristere til tv, fra producenter
til logistik til call centre, næsten alle brancher er udsat for statisk
opbygning og dens chokerende effekter.

48

www.notrax.eu

ErgoFloor A/S,

Viborgvej 9,

7160 Tørring,

Tlf. 76 90 20 01,

www.ergofloor.dk

ESD Måtte-løsninger
For at opnå et ESD beskyttende arbejdsområde
under overholdelse af Standard IEC61340-5-1
eller ANSI EOS/ESD 6., skal alle ledere i miljøet,
herunder personale, jordes til samme elektriske
jordpunkt, for at skabe en balance mellem alle
elementer og personale.
Der er en række af ESD-produkter der kan hjælpe
med at reducere eller eliminere statisk opbygning
fra møbler, redskaber, fodtøj til gulvbelægning. Ud
af disse mange forskellige produkter, ser mange
facilitetsledere statisk aﬂedende gulve som de mest
effektive midler til at forhindre at ESD bliver et
problem. ESD gummi gulv er endda blevet citeret
af MIT Lincoln laboratorier som havende den mest
effektive statiske beskyttelse til enhver anvendelse, og det eneste
statiske resistente produkt, der virker uafhængigt af fodtøjet.
ESD måtter løsninger spænder fra aﬂedende til ledende til at opfylde
IEC61340-4-14 kravene. Statisk aﬂedende måtter har et elektrisk
modstand sortiment af 106 -109 målt i ohm. Udledninger vil tilﬂyde
jorden mere langsomt og på en noget mere kontrolleret måde end
med ledende materialer. Ledende måtter vil dræne statisk elektricitet
endnu hurtigere, med en endnu lavere modstandsrækkevidde målt

mellem 104-106 ohm. Af sikkerhedsmæssige årsager, bør ledende måtte
modstand ikke være lavere end 104 ohm. Som svar på den stigende
efterspørgsel, har Notrax® indført en række Elektro statisk aﬂadning
(ESD) beskyttende aﬂastningsmåtter, der er specielt udviklet til at
dræne statisk elektricitet fra arbejdere og derved undgå ubehagelige
statiske stød samtidig med at udstyr beskyttes.
Notrax® tilbyder også et komplet sortiment af ESD tilbehør, herunder
Jordstiker, armbånd, grundere, og ESD måtte-rens.

Spiralledning

Armbånd
Fælles
Jordpunkt
Ledning

Bordmåtte
Jorden afgrænsning stik

Jordpunkt

Jordstik

Bånd til jordning
af sko

Gulvmåtte
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Lineære Længde Måtter
Statiske aﬂedende måtter til rådighed i lineære længder
med en ergonomisk fordel stammer fra en 9,4 - 14 mm tyk
arbejdsplatform med vinyl svampe-base for træthedslindring.
Affasede kanter på alle ﬁre sider for at minimere risikoen for
at snuble.
Speciﬁkationer:
• Opfylder IEC61340-4-1 (diff klasse), målt modstand
RG 106-109 Ω, RP 106-109 Ω.
• Elektrostatisk opladning (gangtest), opfylder ISO6356 og EN1815.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
• Skridsikring R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181.
Kompatibel med ESD Tilbehør på side 57.
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Tørre Områder

Statisk Aﬂedende Måtter

826 Diamond Stat™
Ergonomisk fordel stammer fra en 14 mm tyk arbejdsplatform
af en statisk aﬂedende kombination af hård overside lamineret
på en komfortabel svampe-base for maksimal holdbarhed,
kombineret med træthedslettelse. Udstyret med 10 mm hunstik
knyttet til måtten og Jordstik. Diamant dæk plade overﬂade giver
greb og gør drejninger nemme.
Udstyret med RedStop™ skridsikring opbakning til at forhindre
måtter i at ﬂytte på sig. UniFusion™ teknologi, udviklet til at
modstå de hårdeste arbejdsmiljøer.
Speciﬁkationer:
• 4,7 mm statisk aﬂedende PVC top overﬂade permanent bundet
på en 9,3 mm elastisk opbakning af mikrocellulært vinyl
• Tykkelse: 14 mm
• Vægt: 6,5 kg pr m2
• Brandklassiﬁcering Cﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501

Fulde ruller 22,8 m:
• 91 cm x 22,8 m
Tilpassede længder:
• 91 cm pr løbende meter

Anbefalet brug:
• Kraftig - tørre industrielle miljøer
PRODUKTTEST
14 mm

Farver:
• Sort

Slidstyrke
Skridsikring

Lager størrelser:
• 91 cm x 150 cm, 91 cm x 3 m

Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

825 Cushion Stat™
Ergonomisk fordel, fra 9,4 mm tyk arbejdsplatform med en
statisk aﬂedende vinyl svamp, der reducerer træthed og statisk
opbygning. Småsten mønster giver ikke-retningsbestemt greb og
er nem at rengøre. Valgfri 10 mm hunstik fastgjort på måtten til
forbindelse med valgfri Jordstik.
Speciﬁkationer:
• Statisk aﬂedende vinyl svamp
• Tykkelse: 9,4 mm
• Vægt: 3 kg pr m2
Anbefalet brug:
• Let arbejde - tørre områder
Farver:
• Sort/gul, Sort, Grå
Lager størrelser:
• 91 cm x 150 cm
Fulde ruller 18,3 m:
• 91 cm x 18,3 m

PRODUKTTEST

Tilpassede længder:
• 91 cm pr løbende meter

Slidstyrke
9,4 mm

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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ESD beskyttende modulære måtter
Kraftige gummi-ﬂiser 91 cm x 91 cm kan let samles til
dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer.
Ergonomisk fordel stammer fra en 13 mm - tyk arbejdsplatform
19 mm lavet af elastiske gummiblandinger for maksimal
træthedslettelse i tørre industrielle miljøer.
Det unikke design og håndværk gør måtten let at håndtere
og let at installere. Et gitter på 30 cm x 30 cm sektioner på
undersiden af måtten gør yderligere tilpasning hurtig og nem.
Monterbare affasede kanter forhindrer at man snubler og gør
det muligt i og udenfor hjørner.
Anbefalet brug:
• Kraftig - tørre områder (samlebånd, arbejdsstationer,
CNC-stationer)
Speciﬁkationer:
• Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
• Opfylder IEC61340-4-1 (diff klasse), målt modstand
RG 106-109 Ω, RP 106-109 Ω.
Farver:
• Sort
Lager størrelser:
• 91 cm x 91 cm
Kompatibel med ESD Tilbehør på side 57.
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Tørre Områder

Kraftige Statisk Aﬂedende Modulære Måtter
463 Skywalker HD™ ESD
• Statisk aﬂedende naturgummi forbindelse
• Tykkelse: 13 mm
• Vægt: 10 kg pr måtte
Tilbehør:
• SkywalkerHD ™ Ramp Nitril mandlige og
kvindelige monterbare facetkanter 91 cm,
sort eller gul
• Yderligere tilbehør se side 26 og 27

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR
•
•
•
•
•

Statisk aﬂedende nitrilgummi blanding
Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
Tåler de ﬂeste industrielle olier og velegnet til svejsning områder
Tykkelse: 13 mm
Vægt: 10 kg pr måtte
PRODUKTTEST

Tilbehør:
• SkywalkerHD ™ Ramp Nitril mandlige og
kvindelige monterbare facetkanter 91 cm,
sort eller gul
• Yderligere tilbehør se side 26 og 27

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

558 Cushion Ease™ ESD
• Statisk aﬂedende naturgummi forbindelse
• Tykkelse: 19 mm
• Vægt: 12,7 kg pr m2
Tilbehør:
• MD Rampe System™ Nitril mandlige og
kvindelige monterbare facetkanter 91 cm,
sort eller gul

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

661S Cushion Ease™ ESD Nitrile FR
•
•
•
•
•

Statisk aﬂedende nitrilgummi blanding
Brandklasse Bﬂ-S1 testet i henhold til EN 13501-1
Resistent over for industrielle olier og velegnet til svejsning områder
Tykkelse: 19 mm
Vægt: 12,7 kg pr m2
PRODUKTTEST

Tilbehør:
• MD Rampe System™ Nitril mandlige og
kvindelige monterbare facetkanter 91 cm,
sort eller gul

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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ESD Beskyttende Måtter
Statiske aﬂedende måtter til individuelle arbejdsstationer
med en ergonomisk fordel stammer fra en 13 - 14 mm tyk
arbejdsplatform og ergonomisk mønster for træthedslindring.
Skridsikring overﬂade til sikkert fodfæste. Integrerede affasede
kanter på alle ﬁre sider for at minimere risikoen for at snuble.
Anbefalet brug:
• Medium - tørre områder
Speciﬁkationer:
• Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand
Rg 106-109 Ω, Rp 106-109 Ω.
• Elektrostatisk opladning (gangtest), opfylder ISO6356 og EN1815.
Farver:
• Sort
Kompatibel med ESD Tilbehør på side 57.
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Tørre Områder

Medium Statisk Aﬂedende Måtter
457 Skystep™ ESD
Disse 13 mm tykke enkeltstående gummimåtter har et gruset overﬂade mønster med
ergonomiske bobler, for at give maksimal træthedslindring og samtidig bevarer sine
skridsikring egenskaber. Støbt af en høj kvalitet industriel gummiblanding.
Speciﬁkationer:
• Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130 og BG-reglen BGR181
• Statisk aﬂedende naturgummi forbindelse
• Tykkelse: 13 mm
• Vægt: 10 kg pr m2

Skystep™ fås også i andre gummiblandinger.
Se hele Skystep™ kollektionen for Notrax®
industrimåtter (side 31).

PRODUKTTEST

Lager størrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

452 Skywalker® PUR ESD
Ergonomisk designet boble overﬂade giver sikkert fodfæste og træthedslettelse. Højkvalitets
polyurethanskum ansete for sin optimale komfort og holdbarheds egenskaber. Unik
arbejdsplads måtte garanterer optimal træthedslindring stationære stående positioner.

Skywalker® PUR fås også i andre polyurethan blandinger.
Se hele Skywalker® PUR linje i Notrax® Industrielle
Måtter (side 29).

Speciﬁkationer:
• Skridsikring vurdering R11 efter DIN 51130 og BG-reglen BGR181
• Miljøvenlig, fri for freon
• Statisk aﬂedende polyurethanskum
• Tykkelse: 14 mm
• Vægt: 4,8 kg pr m2
PRODUKTTEST
Lager størrelser:
95 cm x 125 cm
• 65 cm x 95 cm
Slidstyrke
95 cm x 155 cm
65 cm x 140 cm
Skridsikring
95 cm x 185 cm
65 cm x 185 cm
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

Tilpassede størrelser: Enhver størrelse og form, pr m2

453 Skywalker® II PUR ESD
Småsten overﬂade giver sikkert fodfæste og tillader bevægelsesfrihed. Højkvalitets
polyurethanskum ansete for sin optimale komfort og holdbarheds egenskaber. Unik
arbejdsplads måtte garanterer optimal træthedslindring i stationære stående positioner.

Skywalker® II PUR fås også i andre polyurethan blandinger.
Se hele Skywalker® II PUR serien i Notrax® Industrielle
Måtter (side 29).

Speciﬁkationer:
• Skridsikring bedømmelse R11 efter DIN 51130 og BG-reglen BGR181
• Miljøvenlig, fri for freon
• Statisk aﬂedende polyurethanskum
• Tykkelse: 14 mm
• Vægt: 4,8 kg pr m2
PRODUKTTEST
Lager størrelser:
90 cm x 125 cm
• 65 cm x 90 cm
Slidstyrke
65 cm x 135 cm 90 cm x 155 cm
Skridsikring
65 cm x 175 cm 90 cm x 185 cm
Aﬂastning
Tilpassede størrelser: Enhver størrelse og form, pr m2

GOOD BETTER BEST
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ESD Beskyttelse fra A til Z
Specialiseret serie af ESD tilbehør for at sikre en statisk fri
arbejdsplads og beskytter medarbejdere og følsomt elektrisk
udstyr.
Brug disse til at tilslutte arbejdsbordoverﬂader, medarbejdere
og ledende materiale til et fælles jordforbindelsespunkt. Dette
skaber en balance mellem alle elementer og personale for at
sikre at statisk elektricitet vil tilﬂyde jorden på en kontrolleret
måde.
Anbefalet brug:
• Til brug under elektrostatisk følsomme komponenter
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Tørre Områder

Statisk Aﬂedende Bordmåtter og Tilbehør

827 Anti-Stat POP™
Statisk aﬂedende vinyl arbejdsﬂade, der aﬂeder statisk elektricitet
fra ledende genstande, der placeres på det. Beskytter bordet
og holder følsomme komponenter sikre fra skadelige statisk
stød. Glat top overﬂade, der er slidstærk og let at tørre af med
anbefalede kunst. 057 måtte-rens. Valgfri Jordstik:
Speciﬁkationer:
• MCN vinyl skum behandlet med aﬂedende statiske egenskaber
• Tykkelse: 6,4 mm
• Vægt: 3 kg pr m2
• Opfylder EOS/ESD-S4, målt modstand
Rg 107 Ω og Rp 108 Ω
• Elektrostatisk aﬂadning (gangtest), opfylder ISO6356 og EN1815

Ring terminal Art. 051SFG0100

Lager størrelser:
• 60 cm x 12,2 m
76 cm x 12,2 m
91 cm x 12,2 m

Ring terminal Art. 052SCG0100

Hunstik Art. 051SFG0200

Art. 051 Gulvmåtte Jordstik•
• 4,5 m kabel og stik, der forbinder en måtte til jorden
• Let at installere, blot klikke den til måtten, og forbinde terminalen til jorden
• Den lave proﬁl skrå hætte forhindrer at ledningen ved et uheld fjernes
fra måtten
• Resistor 1 Meg måtte til jorden
• Kan leveres med en ring terminal eller 10 mm hunstik, der forbinder til jordstik
• Opfylder kravene for ANSI/ESD S-20.20 og EIA625

Kontinental Version
Art. 054SEB0100

Farver:
• Blå

Tilpassede længder:
• 60 cm pr løbende meter
76 cm pr løbende meter
91 cm pr løbende meter

Hunstik Art. 052SCG0200

Art. 052 Fælles Jordstik
• 4,5 m kabel forbinder et eller to håndledsbånd og en bænk måtte til jorden
• Sikrer, at alle dele er i samme jordpotentiale
• Let at installere, blot klikke den til måtten, forbind den til håndledsbåndet,
og forbind terminalen til jorden
• Resistor 1 Meg måtte til jorden
• Kan leveres med en ring terminal eller 10 mm hunstik, der forbinder til jordstik
• Opfylder kravene for ANSI/ESD S-20.20, EIA625 og ANSI/ESD S6.1

Britisk Version
Art. 054SEB0200

Art. 054 Jordforbundet stik
• Forbinder jordstik til jorden
• 1 Meg Resistor, 3 x 10 mm
mandlige knopper, tillader ﬂere
ledningstilslutninger pr stik
• Fås i Kontinental eller britiskversion

Art. 055 Bånd til jording af sko
• En enhed til at forbinde en gående
eller stående person til jorden, ved
hjælp af en ledende gummitråd, til
at give den nødvendige elektriske
kontakt mellem personen og
gulvmåtten

Art. 053 Spiralledning
• 1,8 m kabel forbinder armbånd til
fælles jordet punkt på bordmåtte
• 1 Meg resistor, 10 mm sokkel klikkes
på armbåndet, og den anden ende
er et bananstik
• Opfylder kravene for EOS/ESD S1,
MIL-STD-1686 og VVM 625

Art. 057 Måtte Renser
• Måtte renser anbefales for statisk sikrede borde og gulvmåtter.
Dens ikke-slibende formel efterlader ingen ﬁlm, og er designet
til at forbedre de statiske aﬂedende egenskaber af ESD-sikre
overﬂader. Fjerner effektivt ﬂusmiddelrester, olie, ﬁngeraftryk
og snavs.
• Praktisk 950 ml ﬂaske udløser spray

Art. 056 Armbånd
• Armbånd forbinder en
medarbejders hud til jorden og er
derfor det primære middel til at
kontrollere statiske ladninger på
personale. Når det bæres ordentligt
og er forbundet til jord, er statiske
ladninger sikkert aﬂedt fra den
person
• Opfylder kravene for EOS/ESD S1,
MIL-STD-1686 og VVM 625
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Elektriske Sikkerhedsløsninger
Isolerende måtter forhindrer arbejdsmænd i at blive "jordet",
og giver sikkerhed i tilfælde af elektrisk stød.
Omstillingsbord måtter kan anvendes i tørre miljøer foran
højspændingskabel kasser, elektriske sikringskasser og
transformere. Samt omkring elektriske understationer,
transformere og afbrydere, elektriske paneler, motor- og
generator værelser.
Den bølgede savtakkede top overﬂade giver øget greb og er let
at feje ren.
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Industrielle Specialiteter

Elektrisk Beskyttende Måtter

830 Omstillingsbord Måtter
Ikke-ledende omstillingsbord måtter er designet til at give
isolering for arbejderen. Lavet af en PVC-blanding, gør
at måtten forhindrer arbejderen i at blive jordet, og
fjerner dermed muligheden for elektrisk stød.
Topoverﬂade med korrigeret ribbemønster, øget greb
og er let at feje ren. Undersiden har stof indtryk.
Skal udskiftes hver 12. måned for optimal sikkerhed.
Speciﬁkationer:
• PVC sammensat
• Tykkelse: 6,4 mm.
• Vægt: 8,4 kg pr m2.
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
• Hver kvadratcentimeter af måtter er testet i overensstemmelse med
ANSI/ASTM D-178 speciﬁkationer.
• Klasse 2 - Dielektrisk styrke: 30.000 V.
• Bevis Test: 20.000 Volt.
• Anbefalet max forbrug: 17.000 Volt.
• Hårdhed: 80 Shore A.
• Trækstyrke (ASTM D412): 961 Min.
• Brudforlængelse (ASTM D412): 278%.
Anbefalet brug:
• Kraftig - tørre industrielle miljøer, omkring elektriske understationer,
transformere og afbrydere, elektriske paneler, motor- og generator rum.
Farver:
• Sort
Lager størrelser:
• 91 cm x 150 cm
Fulde ruller 22,8 m:
• 91 cm x 22,8 m
Tilpassede længder:
• 91 cm bredde pr løbende meter

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Meget olieholdige område løsninger
Aﬂastningsmåtter er designet til kombineret brug med et
sorptionsmiddel. Ramper på ﬁre sider hæves for at danne en
holde bakke omkring måtten.
Hård "gribe" overﬂade forhindrer sorptionsmidlet fra at ﬂytte
sig. Fremstillet af en højkvalitets nitril gummiblanding, der
er resistent overfor de ﬂeste industrielle olier og designet til
at give en lang levetid. Skrider ikke ud. Fri for silikone derfor
sikkert for køretøj maling faciliteter.
Indvendige mål: 80 cm x 150 cm, der passer til de ﬂeste
standard ruller af sorptionsmidler. Mat er indrettet med
sorptionsmiddel og genfyldning er til rådighed pr intervaller
på 150 cm.
Tilbehør:
• Kraftig sorptionsmiddel, med ekstra lag for ekstra holdbarhed
• Standard sorptionsmiddel
Lager størrelser:
• 80 cm x 150 cm
Fulde ruller 200 m:
• 80 cm bredde
Tilpassede størrelser:
• 80 cm bredde pr intervaller på 150 cm.

Standard
sorptionsmiddel, grå

Kraftig
sorptionsmiddel, sort
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Industrielle Specialmåtter

Med Sorptionsmidler

580 Sorb Stance™

585 Eco Stance™

For industrielle brugere, der insisterer på komfort og styrke.
Ergonomisk fordel stammer fra 16 mm tyk arbejdsplatform,
med hævede knopper på bagsiden for at give beluftning og
fremragende stødabsorberende komfort.

Ergonomisk fordel stammer fra en 12,7 mm tyk arbejdsplatform
med et boble design, og støbte luftlommer nedenunder giver
opdrift for basisk trætheds lettelse.

Meget synlige nitril orangefarvede kanter for øget sikkerhed.
Længder er på trinvis 152 cm.
Speciﬁkationer:
• Nitril gummiblanding, resistent overfor de ﬂeste industrielle olier
• Orangefarvede kanter inkluderet overholder OSHA kode 1910-144.
• Tykkelse: 19 mm
• Vægt: 12 kg pr m2
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Anbefalet brug:
• Kraftig - våde/olierede industrielle miljøer

Speciﬁkationer:
• Nitril gummiblanding, resistent overfor de ﬂeste industrielle olier
• Tykkelse: 12,7 mm
• Vægt: 6,8 kg pr m2
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
Anbefalet brug:
• Medium - våde/olierede industrielle miljøer
Farver:
• Sort
Lager størrelser:
• 87 cm x 157 cm

Farver:
• Sort
Lager størrelser:
• 91 cm x 163 cm
91 cm x 316 cm
91 cm x 468 cm
Tilpassede størrelser:
• Til rådighed ved efterspørgsel

PRODUKTTEST

PRODUKTTEST

Slidstyrke

Slidstyrke

Skridsikring

Skridsikring
Aﬂastning

Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

GOOD BETTER BEST
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Løsninger til at Beskytte Gulve
og Udstyr
Holdbare beskyttelsesmåtter beskytter både gulve og tungt
udstyr imod skader.
Den tykke platform kan modstå tunge vægte, imens den
skridsikring teksturerede øverste overﬂade sikrer sikkert
fodfæste og bevægelsesfrihed.
Lavet af hårde gummiblandinger, der gør måtterne
næsten unedbrydelige. Fri for DOP, fri for DMF, fri for
ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for
tungmetaller.
Anbefalet brug:
• Kraftig - tørre områder til opbevaring af tungt industrielt udstyr
såsom støbe-værktøjer og motorblokke. Også velegnet til
ﬁtnesscentre, vægt rum, skøjtebaner, golfbaner, trailere og stalde.
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Industrielle Specialiteter

Chokabsorberende Måtter

045 Slabmat™

040 Slabmat Carré™
Højkvalitets 100% naturlig gummimåtte, der absorberer chok
fra faldne materialer og beskytter gulve og udstyr.
Disse modulmåtter tillader tilpasning på stedet.
Enheder på 91 cm x 91 cm kan let lægges ud fra væg til væg
eller som øer, i en hvilken som helst retning eller form.
Skråspids løsninger; tillader brug inde og udenfor hjørner.

Unedbrydelig gummimåtte, der absorberer stød af faldne
materialer og beskytter gulve og udstyr. Lægges løst med ingen
påkrævet installation.
Speciﬁkationer:
• Robust gummiblanding
• Tykkelse: 12,7 mm
• Vægt: 18 kg pr m2
Farver:
• Sort

Speciﬁkationer:
• Kraftig 100% naturlig gummiblanding
• Tykkelse: 13 mm
• Vægt: 18 kg pr m2

Lager størrelser:
• 120 cm x 180 cm

Farver:
• Sort
Lager størrelser:
• 91 cm x 91 cm
Tilbehør:
• Kraftige han og hun monterbare skråkanter 91 cm x 10 cm sort

PRODUKTTEST

PRODUKTTEST

Slidstyrke

Slidstyrke

Skridsikring

Skridsikker
Skridsikring

Aﬂastning

Anti-træthed
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

GOOD BETTER BEST
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Industrielle Specialiteter

Riﬂede Gummi Løbere & Gulvbelægning
Måtter med fremragende slid-og rivestyrke. Anvendes som
gulvbelægning, hylde foringer og i alle former for industriel
anvendelse på værksteder, nær maskiner og ethvert sted, hvor
objekter kan have en tendens til at glide på arbejdsborde, vogne,
biler eller lastbil kabiner. Tåler fortyndede syrer og baser.

R 1 mm

4 mm

750

R 0,3 mm
3 mm
2 mm

R 1 mm

4 mm

750 Rib ‘n’ Roll™ 3 mm ﬁne rib
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SBR gummi
Overﬂade: ﬁn rib proﬁl
Hårdhed (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
Vægtfylde (DIN53519): sort 1,5 g / m3
Trækstyrke (DIN53504) 3.5 Mpa
Brudforlængelse (DIN53504): 250%
Slibende modstand (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm3
Bestandighed mod temperatur sort -30°C, +70°C, grå -20°C, +70°C.
Lager størrelser: sort 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
Lager størrelser: grå 100 cm x 10 m
Fås pr løbende meter

R 0,3 mm

751 Rib ‘n’ Roll™ 6 mm ﬁne rib

6 mm
5 mm

• Overﬂade: ﬁn rib proﬁl
• Lager størrelser: sort 100 cm x 10 m
• Fås pr løbende meter

751

752 Rib ‘n’ Roll™ 3 mm broad rib
• Overﬂade: bred rib proﬁl
• Lager størrelser: sort 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
• Fås pr løbende meter

6,7 mm
4,2 mm

R 0,5 mm

7,6 mm

3 mm
1,9 mm

753 Rib ‘n’ Roll™ 6 mm broad rib
752

• Overﬂade: bred rib proﬁl
• Lager størrelser: sort 120 cm x 10 m
• Fås pr løbende meter

750RS Rib ‘n’ Roll™ RS 3 mm ﬁne rib
9 mm
4,2 mm

R 0,5 mm

9 mm

4,9 mm

6 mm

753

4 mm

R 1 mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NBR/SBR gummiblanding, fedtafvisende
Overﬂade: ﬁn rib proﬁl
Hårdhed (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
Vægtfylde (DIN53519): sort 1,5 g / m3
Trækstyrke (DIN53504) 3.5 Mpa
Brudforlængelse (DIN53504): 250%
Slibende modstand (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm3
Modstandsdygtighed over for temperatur sort -10°C, +70°C.
Lager størrelser: sort 100 cm x 10 m
Fås pr løbende meter

R 0,3 mm
3 mm
2 mm

750RS
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Industrielle Specialiteter

Ikke-Retningsbestemte Løbere & Gulvbelægning

746 Check ‘n’ Roll™ 3 mm
Ideelle gulvbelægning på fabrik og lagerlokaler, eller enhver form for industriel
anvendelse til at beskytte gulve og materialer. Tåler fortyndede syrer og baser.
• NR-SBR gummi
• Overﬂade: industriel dørkplade proﬁl
• Hårdhed (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A
• Vægtfylde: sort 1,45 g/m3, grå 1,60 g/m3
• Trækstyrke (ISO 34-1): sort 4 N/mm2, grå 5 N/mm2
• Brudforlængelse: sort 200%, grå 350%
• Slibende modstand (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm3
• Dimensionsstabilitet (EN 434): 0,15%
• Bestandighed mod temperatur sort -30°C, +70°C, grå -20°C, +70°C.
• Lydreduktion: 20 dB
• Lager størrelser: sort 140 cm x 10 m
• Lager størrelser: grå 140 cm x 10 m
• Fås pr løbende meter

746
3,5 mm

5,5 mm

9 mm

2,7 mm

3 mm

746GR Check’n’Roll™ 3 mm nitril
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NBR (nitril) gummi
Overﬂade: industriel dørkplade proﬁl
Olie modstandsdygtig
Hårdhed (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A
Vægtfylde 1.43 g/m3
Trækstyrke (ISO 34-1): 7 N/mm2
Brudforlængelse: 250%
Slibende modstand (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm3
Dimensionsstabilitet (EN 434): 0,15%
Modstandsdygtighed over for temperatur -10°C, +70°C.
Lydreduktion: 20 dB
Lager størrelser: sort 140 cm x 10 m
Fås pr løbende meter

746GR
3,5 mm

5,5 mm

9 mm

2,7 mm

3 mm

745 Dots’n’Roll™ 3.5 mm
Alsidig gulvbelægning til industrielle og generelle anvendelser. Egnet til bygninger,
gangarealer, stationer, lufthavne, supermarkeder, elevatorer, busser, skibe, osv.
• SBR gummi
• Overﬂade: proﬁl med mildt hævede prikker
• Hårdhed (ISO7619) 75 Shore A
• Trækstyrke (ISO 34-1): 20 N/mm2
• Brudforlængelse: 250%
• Slibende modstand (ISO4649): 250 mm3
• Dimensionsstabilitet (EN 434): 0,4%
• Modstandsdygtig til -20°C, +70°C
• Lydreduktion: 20 dB
• Lager størrelser: sort 100 cm x 10 m
• Lager størrelser: grå 100 cm x 10 m

745

24 mm

6 mm
0,5 mm
3 mm

737 Diamond Plate Runner™ 4.7 mm
Holdbar industriel vinyl med robust dækplade mønster for ikke-retningsbestemte
Skridsikring
• PVC-blanding, modstandsdygtig over for industrielle olier
• Overﬂade: proﬁl af hævede diamanter
• Hårdhed (ISO7619) 83 Shore A
• Rivestyrke (ASTMD-1004): 35 N/mm2
• Brudforlængelse: 225%
• Slibende modstand: 0,09 gram tabt maksimum
• Brændbarhed: BFL-S1 brand vurdering, afprøvning i henhold til EN 13501-1
• Lager størrelser: sort 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
• Lager størrelser: grå 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
• Lager størrelser: sort / gul 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
• Tilgængelig per løbende meter

737
30 mm
4,7 mm
2,7 mm
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Fødevareforarbejdning og
restaurationsvirksomhed Måtte løsninger
Afbalancering af Fødevaresikkerhed & medarbejdernes sikkerhed
Forberedelse og håndtering af fødevarer er den mest kritiske fase
at være på vagt om ved fødevaresikkerhed for HACCP-standarder
i kommercielle køkkener og produktionsfaciliteter af mad, men
også fødevarevirksomhederne, herunder importører, producenter,
pakkerier, distributører, detailhandlere, madtjenester og institutioner.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) er et stramt
program, der overvåger temperaturen og tilstand af fødevarer for
forskellige "kritiske punkter" langs vejen til kunden for at sikre, at
fødevaresikkerheden er i overensstemmelse med nutidens hårde
regler for håndtering af mad.
Målet er at undgå krydskontaminering fra arbejdere og miljø til
fødevarer, samtidig med at medarbejdernes sikkerhed bevares ved
håndtering af knive og driftsmidler, bevare medarbejdernes trivsel
i anstrengende omstændigheder og øge produktiviteten for de
arbejdsmænd der ofte står op i løbet af deres dag. Gulvmåtter er en
fantastisk måde at forebygge risikoen for skader, og samtidig forbedre
produktiviteten på kort sigt og nedbringe fravær og arbejdsrelaterede
sygdomme på lang sigt.
Notrax® tilbyder den perfekte løsning til stående arbejdere, fordi,
som ingen anden producent af måtter, forstår vi forskellen på
opfattelsen af arbejdsmændene, såvel som de mange forskellige
forhold der ﬁndes på arbejdspladsen. Notrax® er gulvmåtter
fremstillet af speciﬁkke formuleringer med motiver, der giver god
vedhæftning og øjeblikkelig dræning af væsker, hvilket er en effektiv,
økonomisk og holdbar løsning til at reducere risikoen for faldulykker.
Øget sikkerhed
At glide og falde er ansvarlig for 20 til 30% af de ulykker, der
forårsager langvarig afbrydelse af arbejdet. I følge National Floor
Safety Institute og US Department of Labor, har mere end tre
millioner arbejdsmænd indenfor fødevareindustrien en faldulykke
hvert år.
Det koster fødevare branchen mere end 2 milliarder dollars om
året, en udgift, der er stigende med en hastighed på 10 procent om
året. Og den mest almindelige årsag til disse faldulykker er jord og
fedt opbygning på gulvet. Især i fødevareindustrien, er det største
problem, at gulve skal være glatte at rengøre og desinﬁcere. Men,
"tilstedeværelse af vand, vegetabilske olier, animalsk fedt, blod, mel
og diverse biologisk affald gør disse grunde yderst farligt og fald
så meget mere alvorlige, da medarbejderne ofte håndterer stumpe
genstande", understreger Henri Saulnier, leder af IET (Arbejdsudstyr
ingeniørarbejde) ved det franske INRS.
I følge rapporter, kan 50 procent af ulykker faktisk tilskrives den type
gulvbelægning der anvendes. Blot rengøring af gulve er ikke nok til at
forhindre gulve i at blive glatte. Wildbrett & Sauer (1992) bemærkede,
at selv belagte skridsikring gulve i kontakt med for eksempel
mejeriprodukter, tilstoppes efter rengøring på grund af en ophobning
af mikroskopiske resterende pletter (protein, fedt). Man ville være

nødt til at skifte gulve for at sikre effektiviteten af en skridsikring
belægning. Endvidere er en masse skader forårsaget af faldende
genstande. Tænk på porcelæn og glas i foodservice branchen, og
værktøjer såsom knive der ofte anvendes i levnedsmiddelindustrien.
Aﬂastning
OSHA (Organisationen for Sikkerhed og Sundhed) angiver "at stå
op i længere tid og gentagelse eller langvarige bevægelser såsom
at række ud, løfte og hakke, imens der forberedes mad i fødevarer
områder, som en af farerne for køkkentjenestefolk. Statiske stillinger
kan opstå hvis arbejdsmænd hele tiden står i en position imens
de hakker, eller tilbereder mad, der forårsager muskeltræthed og
blodsamlinger i de nedre ekstremiteter. Akavede hals arbejdsstillinger
kan føre til nakke belastninger og muskelstivhed, hvis kokke konstant
vipper hovedet nedad for at hakke, skære, og blande mad sammen. "
OSHA anbefaler derfor arbejdsgiverne til at få aﬂastningsmåtter
for at undgå statiske stillinger. "Aﬂastningsmåtter hjælper med at
sammentrække og udvide musklerne for person der står på dem, og til
at øge blodgennemstrømningen og reducere træthed."
Prof. Dr. Redha Taiar (2011) ved universitetet i Reims i Frankrig
bemærkede også ubalance som anden årsag til træthed.
Ud over at overforbruge de samme muskler, når systemet er ude af
balance, skal musklerne arbejde hårdere for at søge efter balance og
den hurtige reaktionshastighed fastholdes på bekostning af energi
(træthed). I en nøddeskal, til at genvinde balancen "hurtig reaktion/
energibesparelse/effektivitet". En sådan ubalance er meget skadeligt
for den menneskelige krop. Anvendelsen af aﬂastningsmåtter
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Den bedste Notrax® San-Eze II® er også fremstillet med
MicroStop™, en antimikrobiel gummiblanding fremstillet af
en specielt formuleret blanding af råmaterialer, der hæmmer
væksten af mikroorganismer såsom bakterier og svampe, der alle
kan forårsage lugt, pletter, og produkt forringelse. Alle MicroStop™
produkter gennemfører ASTM G-21, den test, der anvendes af NSF/
ANSI for standard 52.

muliggør korrekt balancering og en ensartet fordeling mellem højre
og venstre ben. Prof. Taiars resultater bekræftede, at smerter er
væsentligt reducerede med brugen af aﬂastningsmåtter i forhold til
den oprindelige situation uden måtter.
Velvære
Køkken arbejdere, arbejder ofte i områder med ekstreme
temperaturer, koldt når maden skal forberedes, klargøring og
emballering, eller varmt under madlavning og servering. Fabriksgulve,
især i fødevareindustrien, er ofte kolde og våde. Gulvmåtter hæver
stående arbejdere fra de kolde gulve. Dette hjælper til at holde deres
fødder varmere og dermed forbedre den overordnede opfattelse af
velvære..

Notrax® forarbejdning af fødevarer og foodservice måtte
løsninger
Købet af Teknor Apex® fødevare måtte divisionen i 2007 bragte
40 års ekstra erfaring til Superior Manufacturing Group, et
komplet produktsortiment, patenter og varemærker, udstyr og
ekspertise. Denne brochure er et resultat af hyppige anmodninger
fra europæiske slutbrugere og distributører for at indføre et
europæisk produktudvalg, der tilbyder mere sikkerhed og
komfort til de medarbejdere der arbejder i forarbejdnings-og
fødevareindustrien.

Sundhedskontrol
Det første skridt indenfor køkkenhygiejne forhindrer kontaminanter
i at komme ind. Alle mennesker som kommer ind til forarbejdning af
fødevarer, opbevaring, distribution og håndteringsområder har en
passende grad af personlig renlighed og opretholder de nødvendige
forholdsregler for at undgå forurening af fødevarer og kontakt med
fødevare overﬂader. Derfor bør arbejdere opfylde betingelser, der
forhindrer, fjerner eller reducerer forurening.

Dit valg bør bestemmes af den optimale kombination af komfort
(aﬂastning), overﬂade design, dræningskapacitet, kvalitet og
holdbarhed, samt olie/fedt modstand, og rengøringsregime.

Notrax® gulvmåtter er fremstillet af holdbare nitril gummiblandinger,
der modstår eksponering for vegetabilske olier og fedt.

346 Sani-Trax™
Denne måtte rengør og renser sko, der anbefales ved indgangene
til alle fødevareforarbejdning områder. Tusinder af ﬂeksible ﬁngre
tilvejebringer en automatisk skrubbevirkning der løsner urenheder fra fodtøj. Som traﬁkken passerer forbi, bøjer gummispidser
under pres, for at fordybe såler i en desinﬁcerende opløsning, en
dobbelt handling, der forhindrer forurening fra at nå fødevareområderne. Praktisk måtte størrelse passer til de ﬂeste døråbninger.
Sugekopper på undersiden forhindrer måtten i at skride ud.
Speciﬁkationer:
• Fremstillet af 100% hård naturlig gummiblanding til generel
anvendelse; designet til at modstå de ﬂeste kemikalier og variationer
i temperaturen.
• Tykkelse: 19 mm.
• Vægt: 10,8 kg pr m2.
• Tyk omgivende kant står> 0635 cm højere end ﬁnger skrabere for
at indeholde ﬂydende desinfektionsmiddel. Måtten rummer 4 liter
desinﬁcerende opløsning. (Tip: brug kvaternær ammonium, jod, klor
eller andet desinfektionsmiddel, men altid test koncentrationen.
De ﬂeste desinfektionsmidler er koncentreret og skal fortyndes
før anvendelse i et fodbad. Følg etiket anvisninger for passende
fortyndinger).
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for
silikone og fri for tungmetaller.

Farver:
• Sort
Lager størrelser:
• 61 cm x 81 cm
PRODUKTTEST
Slidstyrke

Anbefalet brug:
• Ved døråbninger, start-rum, emballage områder, laboratorier,
medarbejdernes omklædningsrum, pause-værelser, modtagelsesområder og ethvert sted, hvor spredning af forureningen skal
begrænses.

Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Våde/tørre og Fedtede Områder

Fødevare Behandlingsmåtter

T11 San-Eze II®
Giver overlegen komfort og greb i våde eller fedtede områder.
Fremstillet med MicroStop™ anti-mikrobiel, der hæmmer
væksten af bakterier og svampe for at give et renere og
sundere arbejdsmiljø. Lavet af hård nitril gummiblanding, der
er designet til at give en lang levetid. Agressiv skridsikring
overﬂade. Ikke-udskridende: tung vægt holder måtten på
plads.
Ergonomisk fordel stammer fra en 20 mm tyk
arbejdsplatform. Store drænhuller og hævede knopper giver
beluftning, og tillader væsker og snavs at falde igennem, og
efterlader derved overﬂaden ren. Affasede ramper der kan
nedsætte snublefare. Rengøring med rengøringsmiddel og
vandskylning, anbefales for længere levetid.
Speciﬁkationer:
• 100% nitril gummiblanding, olie/fedt modstandsdygtig
• Fremstillet med MicroStop™. Modstår grampositive bakterier
• Tykkelse: 20 mm
• Vægt: 10,1 kg pr m2
• Testet og certiﬁceret af National Safety Foundation (NSF)
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
• Brændbarhed tændingsegenskaber CPSC FF 1-70: Passering
ASTM D2859

Anbefalet brug:
• Våde, olierede/fedtede områder - forarbejdning af
fødevarer (kød, ﬁsk), professionelle køkkener
Farver:
• Rød

Lager størrelser:
• 99 cm x 149 cm
99 cm x 99 cm
99 cm x 74 cm
99 cm x 50 cm

Tilbehør:
• Stik
• Kanter

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

563RD Sanitop Deluxe™ Rød
Sikkerhed og komfort forenes i dette produkt. Lige kanter
tillader dækning af ethvert område ved hjælp af at forbinde
måtterne i længderetningen, eller ved siden af hinanden,
holdt sammen af stik. Lavet af hårde gummiblandinger, der
er designet til at give en lang levetid. Agressiv skridsikring
overﬂade. Ikke-udskridende: tung vægt holder måtten på
plads.
Ergonomisk fordel stammer fra en 20 mm tyk
arbejdsplatform. Store drænhuller og hævede knopper giver
beluftning, og tillader væsker og snavs at falde igennem,
og efterlader derved overﬂaden ren. Affasede ramper
er til rådighed for reducere snublefare. Rengøring med
rengøringsmiddel og vandskylning, anbefales for længere
levetid.
Speciﬁkationer:
• 75% nitril gummiblanding, modstandsdygtig over for olie og fedt
• Tykkelse: 20 mm
• Vægt: 12,3 kg pr m2
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.
• Brændbarhed tændingsegenskaber CPSC FF 1-70: Passering
ASTM D2859

Anbefalet brug:
• Våde eller olierede/fedtede områder forarbejdning af fødevarer, professionelle
køkkener, barer
Farver:
• Rød

Tilbehør:
• Stik til bredde- eller længde udvidelse

Lager størrelser:
• 91 cm x 152 cm
PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning

563 Sanitop Deluxe™ er også tilgængelig i en naturlig gummiblanding
til generel anvendelse (side 41).

GOOD BETTER BEST
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Ergonomi på glatte gulve
Disse måtter er designet til at opfylde individuelle krav
for fødevareindustrien. Ergonomisk fordel stammer fra
en 12,7 - 19 mm tyk arbejdsplatform lavet af en hård men
også resistent elastisk nitril gummiblanding, som er
modstandsdygtig over for vegetabilske olier og fedtstoffer.
Skridsikring overﬂade giver sikkert fodfæste selv i glatte
miljøer. Affasede kanter forhindrer at man snubler på måtten.
Fås i lukket version eller med drænhuller.
Rengøring med rengøringsmiddel og vandskylning, anbefales
for længere levetid.
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Våde/tørre og Fedtede Områder

Fødevare Behandlingsmåtter

550RD Cushion Ease™ Rød
Klik-sammen enheder på 91 x 91 cm, der kan samles problemfrit og
lægges ud fra væg til væg eller som øer, i enhver retning eller form. Glat
skridsikring overﬂade.
Speciﬁkationer:
• 75% nitril gummiblanding, modstandsdygtig over for olie og fedt
• Tykkelse: 19 mm
• Vægt: 10 kg pr m2
Lager størrelser:
• 91 cm x 91 cm

PRODUKTTEST

Tilbehør:
• 551 MD Rampe System™ Nitril han- og hun-kanter i rød, gul og sort

Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning

Aﬂastning Cushion Ease™ fås også i andre gummiblandinger. Se hele Cushion
Ease™ og Cushion Ease Solid™ serien i Notrax® Industrielle måtter (side 39).

GOOD BETTER BEST

562RD Sanitop™ Rød
Giver grundlæggende komfort og greb i våde eller fedtede områder.
Store drænhuller og hævede knopper giver beluftning, og tillader
væsker og snavs at falde igennem, og efterlader derved overﬂaden ren.
Agressiv skridsikring overﬂade.
Speciﬁkationer:
• 75% nitril gummiblanding, modstandsdygtig over for olie og fedt
• Tykkelse: 12,7 mm
• Vægt: 8 kg pr m2
Lager størrelser:
• 91 cm x 152 cm
91 cm x 297 cm
91 cm x 594 cm

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning

562 Sanitop™ er også tilgængelig i en naturlig gummiblanding til generelle
anvendelser. Se Notrax® Industrielle Måtter (side 41).

GOOD BETTER BEST

458 Skystep™ Rød
Enkeltstående gummimåtter har et gruset overﬂade mønster med
ergonomisk boble, som giver maksimal træthedslettelse og samtidigt
bevarer sine skridsikring egenskaber. Måtten er konstrueret til at suge
sig til jorden for at forhindre, at måtten ﬂytter sig, imens den opsamler
luft i dens luftlommer, for at skabe en ultimativ stødabsorbering, og
samtidigt holder måtten let.
Speciﬁkationer:
• Speciﬁkationer:
• 75% nitril gummiblanding,
modstandsdygtig over for olie
og fedt
• Tykkelse: 13 mm
• Vægt: 10 kg pr m2

Lager størrelser:
• 60 cm x 90 cm
90 cm x 120 cm
90 cm x 150 cm

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning

Skystep™ fås også i andre gummiblandinger. Se hele Skystep™
kollektionen for Notrax® industrimåtter (side 31).

GOOD BETTER BEST
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Vendbare skridsikring måtter
Vendbar skridsikring måtter med skridsikring overﬂader
tilføjer greb i tørre, våde og fedtede områder. Brugbar på
begge sider for forlænget levetid.
En effektiv, økonomisk og holdbar løsning til at reducere
risikoen for faldulykker. Lav proﬁl for nem vogn adgang.
Letvægt for at lette løft og rengøring. Ergonomisk fordel
stammer fra en 9,5 mm tyk arbejdsplatform med hævede
knopper, der giver greb og beluftning og forhindrer måtten
i at skride ud. Rengøring med rengøringsmiddel og vand
anbefales til udvidet service levetid.
Lavet af en nitril gummiblanding. Fri for DOP, fri for DMF, fri
for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for
tungmetaller.

Anbefalet brug:
• Våde eller olierede/fedtede områder - forarbejdning af
fødevarer, professionelle køkkener, barer
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Våde/tørre og Fedtede Områder

Fødevare Behandlingsmåtter

T23RD Multi Mat II® Rød
Drænhuller til øjeblikkelig udløb af væsker tillader snavs at
falde igennem, og efterlader overﬂaden ren.
Speciﬁkationer:
• 75% nitril gummiblanding, modstandsdygtig over for
olie og fedt
• Tykkelse: 9,5 mm
• Vægt: 9,9 kg pr m2
• Skridsikring R10 målt i henhold til DIN 51130
Farver:
• Rød
Lager størrelser:
• 91 cm x 122 cm
1 cm x 244 cm
Fulde ruller 9,75 m:
• 91 cm bred

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning

®

T23 Multi Måtte II er også tilgængelig i en naturlig gummiblanding
til generelle anvendelser. Se Notrax® Industrielle Måtter (side 47).

GOOD BETTER BEST SUPERIOR

T21RD Multi Mat II® Solid Rød
Solid skridsikring måtte med hævede knopper til greb og
beluftning.
Speciﬁkationer:
• 75% nitril gummiblanding, modstandsdygtig over for
olie og fedt
• Tykkelse: 9,5 mm
• Vægt: 9,9 kg pr m2
• Skridsikring R10 målt i henhold til DIN 51130
Farver:
• Rød
Lager størrelser:
• 91 cm x 122 cm
• 91 cm x 244 cm
Fulde ruller 9,75 m:
• 91 cm bred

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning

T21 Multi Måtte II® er også tilgængelig i en naturlig gummiblanding
til generelle anvendelser. Se Notrax® Industrielle Måtter (side 47).

GOOD BETTER BEST SUPERIOR
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Skridsikring hygiejniske måtte løsninger
Notrax® hygiejniske måtter skaber
er sundere og sikrere miljø for
badefaciliteter og omklædningsrum.
Hvorfor hygiejniske måtter?
Kommunale sports-og fritids-miljøer, som sjældent er reguleret af
sundhedsmyndighederne, er ideelle yngleområder for bakterier, der
spreder infektioner.
Hygiejne politikker er allerede helt almindelig praksis for fælles
faciliteter, herunder ingen-sko politikker (for at forhindre indgangen
og spredning af snavs og kontaminanter), badevaner (før svømmepøle
og boblebade benyttes), håndhygiejne, rengøring og desinfektion, og
til at undgå deling (håndklæder og personlige elementer, der kommer
i kontakt med bar hud).
For nylig er ﬂere alvorlige tilfælde af staph infektion (MRSA
methicillin-resistente staphylococcus aureus), fundet i ﬁtnesscentre
og omklædningsrum, og har medført stigende opmærksomhed på
hygiejne i offentlige brusere, ﬁtnesscentre, omklædningsrum og
omklædningsrum.
Hygiejnisk måtter er et centralt element i en hygiejne politik.
Hygiejniske måtter behandles med et anti-mikrobiel at forhindre
vækst af bakterier, svampe og andre mikroorganismer, der forårsager
lugt, udslæt, fodsvamp og andre hudinfektioner. Måtten er designet
til at være behagelig og varm for bare fødder, isolere brugere fra de
kolde og ofte våde gulve, og samtidig tilbyder greb til forebyggelse af
fald.
Hvorfor også skridsikring?
En af de mest almindelige årsager til svømmebassin ulykker
er at glide og falde. I og omkring fælles omklædningsrum,
omklædningsrum, svømmebassiner og brusere er en fare for at glide
med våde, glatte og kolde gulve. Plus, at brugen af shampoo, sæber og
olier ofte forværrer dette problem.
Så hygiejniske måtter er også designet til at give et sikkert fodfæste,
hvor overskydende vand, olier og shampoo ville ellers gøre gulve
eller ﬂiser glatte. Den skridsikring overﬂade er designet til at
give greb, mens den stadig er behagelig og varm for bare fødder.
Gribemekanisme basen forhindrer måtten i at glide ud eller ﬂytte på
sig.
Hvorfor måtter?
Skridsikring materialer holder ikke evigt. Belagte skridsikring gulv
kan blive tilstoppede selv efter rengøring, på grund af en ophobning
af mikroskopiske resterende pletter (olie, protein, fedt). Man ville
være nødt til at kontrollere, vedligeholde og udskifte gulve for
at sikre effektiviteten af en skridsikring belægning i og omkring
svømmebassiner, sådan at det er sikkert for svømmere at bruge dem.
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Når dette ikke er sket, og kanter på svømmebassin bliver faretruende
glatte, er det meget nemt for svømmere at glide eller falde, og derved
lide en alvorlig skade. Notrax® er gulvmåtter fremstillet af speciﬁkke
formuleringer med designs, der giver et godt greb, og øjeblikkelig
evakuering af væsker, hvilket er en mere effektiv, økonomisk og
holdbar løsning til at reducere risikoen for faldulykker.
Notrax® Hygiejniske måtte løsninger
Notrax® har udvidet udvalg af hygiejniske måtter til at kunne tilbyde
et komplet sortiment af kraftige, medium og lette måtte-produkter.
Deres unikke design tilbyder ikke kun omgående dræning og
Skridsikring, de forhindrer også vækst af mikroorganismer, som
forårsager hudsygdomme.

Den åbne gitter giver mulighed for nem dræning af vand, mens den
hævede struktur giver beluftning for nem tørring og forhindrer måtten
i at ﬂyde. Måtterne er fremstillet af PVC eller polyethylen, der er
modstandsdygtig over for olier fra sæber, shampoo, klorin, der ofte
ﬁndes i fritids-og svømmebassin områder.
Notrax® måtter er tilgængelig på ruller eller sammenhængende
ﬂiser, der nemt kan lægges ud, installeres eller tilpasses til
gangarealer, omklædningsrum gulve, brusere og saunaer, og langs
svømmebassiner for at forhindre udskridning.

523 Modular Lok Tyle™
• Medium UV-resistent antibakterielle PVC modulære ﬂiser
• Tykkelse: 14,3 mm
• Vægt: 5,2 kg pr m2
Farver:
• Blå, Sort
Størrelser:
• Flise: 30,5 cm x 30,5 cm
Tilbehør:
• Affasede ramper og hjørner afslutter installationen og
minimere faldulykker.
• Rampe: 5 cm x 30,5 cm
• Hjørne: 5 cm x 5 cm

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Blød og varm til
glade fødder
Holdbare hygiejniske måtter skaber et sundere og sikrere
miljø i våde områder, såsom badefaciliteter. Greb designet
giver en skridsikring, og alligevel komfortabel gangoverﬂade
til bare fødder. Anti-mikrobiel behandlede materialer
forhindrer vækst af svampe eller bakterier og fremmer
hygiejnen i våde områder såsom omklædningsrum, offentlige
svømmehaller, kommercielle saunaer, og badefaciliteter.
Åben struktur til nem aﬂedning af vand, sæbe, shampoo og
lotion, hvor pålidelig sikkert fodfæste er afgørende. Let at
rengøre og kræver kun minimal vedligeholdelse.
Anbefalet brug:
• Bruserum, omklædningsrum, garderobeskabe, svømmebassiner,
saunaer mv
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Hygiejniske Måtter

Til Våde Områder
536 Akwadek™
• Kraftige UV modstandsdygtige antibakterielle PVC gitter måtter
• Tykkelse: 12 mm
• Vægt: 7,5 kg pr m2
• Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og
fri for tungmetaller.
Tilbehør
• Sorte stik klips er til
rådighed for længde/
bredde udvidelse
• 90-graders-forbindelser

Farver:
• Blå, Grå
Fulde ruller 10 m:
• 60 cm, 91 cm og 122 cm bred
Tilpassede længder:
• 60 cm, 91 cm og 122 cm bredder pr
løbende meter

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

538 Gripwalker Lite™
•
•
•
•

Lette UV resistente antibakterielle PVC bølge måtter
Tykkelse: 5,3 mm
Vægt: 3,6 kg pr m2
Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer,
fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:
• Blå, Grå

Tilpassede længder:
• 91 cm og 122 cm bredde pr
lineær meter

Fulde ruller 12,2 m:
• 91 cm og 122 cm bred

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST

535 Soft-Step™
• Lette UV resistente antibakteriele polyethylen bølge måtter
• Tykkelse: 9 mm
• Vægt: 4,3 kg pr m2
Farver:
• Hvid-prikket, Beige, Blå
Fulde ruller 15 m:
• 60 cm bred

Tilbehør:
• Stik klips er til
rådighed for længde/
bredde udvidelse

Tilpassede længder:
• 60 cm bredder pr løbende meter

PRODUKTTEST
Slidstyrke
Skridsikring
Aﬂastning
GOOD BETTER BEST
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Linolsyre

Linolie

Metan

Methyl Alkohol (methanol)

Methylethylketon (MEK)

Methyl Formiat

Methylisobutylketon (MIBK)

Methylmethacrylat

Methylenchlorid

Mineralolie

Mineralsk terpentin

Motor Olie 10w-30 (naturlig)

Motor Olie 10w-30(syntetisk)

Napathenic

Nafta

Salpetersyre

Salpetersyre

Nitrobenzen

Oktan

Oliesyre

Oxalsyre

Jordnødde Olie

Pentan

Perchloroethylen

Petroleum

Phosphorsyre

Fyrretræ olie

Fyrretræ olie

Kaliumhydroxid

Servostyring Væske

Propan

Propyl Alkohol (propanol)

Propylendichlorid

Saltvand

Silikater

Sølvnitrat

Sodium Bicarbonate

Natriumhydroxid

Natriumhydroxid

Natriumhypochlorit (blegemiddel)

Stearinsyre

Styren

Svovlsyre

Svovlsyre

Svovlsyre

Tetrahydrofuran (THF)

Toluen (methyl-benzen)

Transmissionsolie

Trinitrobenzensulfonsyre

Terpentin

Vegetabilsk olie

Eddike

Xylen

LEGEND:
1 = Anbefalet
2 = Anbefalet til brug
3 = Brugbart, ikke kun anbefalet.
4 = Ikke anbefalet

4

100%
20%=Fyrretræ-Sol

Aromatisk HC (med alkohol)

Fed Syre

Væske

Lakker

4

3

4

4

4

4

4

4

2

4

3

4

3

1

1

1

4

1

4

4

2

2

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

1

4

4

4

4

4

4

1

1

1

4

1

3

4

2

4

4

4

1

1

1

2

1

2

1

1

4

1

1

1

2

2

3

3

1

2

1

2

2

2

1

4

4

4

1

1

1

1

2

1

4

4

4

3

4

1

1

1

2

4

1

1

2

2

3

3

4

1

2

1

4

1

3

4

2

4

4

4

1

1

1

2

1

2

1

1

4

1

1

2

2

2

4

3

1

2

1

2

2

2

1

4

4

4

1

1

2

2

2

1

4

4

4

3

4

1

1

1

2

4

1

1

2

2

3

3

4

1

1

4

4

2

4

4

1

4

1

4

2

1

1

2

1

1

1

1

4

2

1

2

1

3

4

1

2

3

2

1

2

3

2

4

2

2

2

---

2

2

3

3

4

1

4

3

4

1

2

2

---

4

3

3

n/a

n/a

1

1

4

1

1

4

4

2

4

4

1

4

1

4

2

1

1

2

1

1

1

1

4

2

1

2

1

3

4

1

2

3

2

1

2

3

2

4

2

2

2

---

2

2

3

3

4

1

4

3

4

1

2

2

---

4

3

3

n/a

n/a

1

1

2

4

3

1

4

---

1

4

3

2

4

4

3

1

4

1

3

1

1

1

1

4

4

2

---

3

1

2

4

2

4

4

2

3

2

4

4

4

4

3

3

2

2

2

1

4

4

4

4

4

4

3

1

---

4

2

3

2

2

4

OBS: Under alle omstændigheder kan regelmæssig rengøring stærkt anbefales af hygiejniske/sikkerhedsmæssige årsager, og for at mindske virkningerne af slid eller aggressive industrielle væsker på måtter, og dermed bevare
deres holdbarhed længere.

Anvendelse af produktet i miljøer angivet som "3" eller "4" kan føre til fejlfunktion og vil ugyldiggøre garantien.
Disse vurderinger er kun beregnet til at blive brugt som en vejledning. For afgørende resultater, bedes du ringe for at få en gratis vareprøve til on-site test i aktuelle forhold.
Faktiske resultater kan variere afhængigt af koncentrationen af kemikalier. Vurderinger for produkter 470, 479, 782 henviser til overﬂaden.

5% Eddikesyre

<10%

Koncentreret

10-75%

0.34% = Mr. Rent

20%

Alifatisk HC

Væske

Petroleum

4

Aromatisk HC

Væske

Jet Brændstof

4

Naphthenolie

Væske

IRM 903

Koncentreret

Naphthenolie

Væske

Jod
4

3
4

Uorganisk halogenerede blanding

Væske

Hydrogenperoxid

Fra tørre til våde forhold, let til tungt brug, kan du bruge dette
katalog til at vælge den rigtige Notrax® måtte til den korrekte
anvendelse. Den vil bidrage til øget produktivitet,
medarbejdertilfredshed og færre skader.
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