T-Mat Plus och Standard
Effektiva torkmattor med extra skrapeffekt
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Mer än 80 % av smutsen i byggnader
kommer in utifrån. Med effektiva mattor kan mer än 80% av den smutsen
stoppas redan i entrén.
Minskad nedsmutsning gör den
dagliga rengöringen lättare och slitaget mindre.
Användningsområde
T-Mat Plus och Standard är effektiva
torkmattor som passar till de flesta
entréer.
Antingen som en del i en entrélösning tillsammans med en skrapmatta
eller ensam.
Produktbeskrivning
• Extra skrapeffekt: T-Mat Plus och
Standard torkar torrt och rent på en
kortare sträcka än traditionella torkmattor, tackvare den extra skrapeffekt som de tunna mikrofilamenttrådar av polyamid ger (se bild).
• Twistade fibrer: För att mattan
ska klara av tuffa tag under hela
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sin livslängd twistas fibrerna så de
blir stabila och står rakt upp. Detta
leder till att fukt och smuts tränger
ner i mattan och håller ytan ren och
snygg längre.
• Hög kvalitet: T-Mat Plus och Standard är tillverkade av material med
suveräna egenskaper vad gäller
slitstyrka, absorptionsförmåga och
färgbeständighet.
T-Mat Plus
• En slitstark textilmatta med extra
skrapeffekt
• Utmärkt till starkt trafikerade entréer
• Baksida av gummi och vinyl vilket
gör att mattan ligger stadigt mot
golvet även efter tvätt
- Öglad lugg av 100% twistad polyamid. 700 gr/m²
- Baksida: 40 % gummi/60% vinyl
- Höjd: totalt 9 mm var av lugg 6 mm
- Vikt (totalt): 3 500 gr/m²
- Vattenbindning: Ca 5,2 l/m²
- Brandklassad: Euroclass Cfl/s1

T-Mat Standard
• En mycket prisvärd textilmatta med
extra skrapeffekt
• Passar utmärkt till den lilla entrén
- Klippt lugg av 100% twistad polyamid. 400 gr/m².
- Baksida: vinyl
- Höjd: 7 mm var av lugg 5 mm
- Vikt (totalt): 2 600 gr/m²
- Vattenbindning: Ca 3,5 l/m²
- Brandklassad: Euroclass Cfl/s1
Skötsel
Dammsug mattan regelbundet - från
varje dag till någon gång i veckan
beroende på antal passager och
väderlek.
Vi rekommenderar att mattan tvättas.
Hur ofta beror på årstid, passager och
hur mycket smuts som kommer in. En
gång per kvartal är en bra tumregel.

Färg

60 x 90 cm
15 st/kart

90 x 150 cm
5 st/kart

T-Mat Plus

Antracit

126813

126816

T-Mat Standard

Antracit

126786

126804

Torkmattor - textilmattor
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