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ERGOMAT Super-Safe Ergo antimikrobiel måtten er designet til 
kritiske miljøer, hvor væske på gulvet kan være medvirkende 
til aquaplaning af måtten, hvilket kan medføre alvorlige 
skader. Undersiden af måtten har sugekopper, som griber 
fat i gulvet, hvilket giver et ekstra greb og en øget sikkerhed. 
Kvalitetsgummien er resistent overfor en række stærke 
rengøringsmidler.

Uforlignelige Sikkerhedsegenskaber
• Måtten leveres med skrå kanter, hvilket reducerer risikoen 
  for faldulykker.
• Sugekopper på undersiden af måtten, som griber fat i 
  glatte og våde overflader for at eliminere aquaplaning.
• Antimikrobiel additiv forhindrer vækst af bakterier og mug i 
  kritiske miljøer.

Højeste kvalitet
• Ren gummi.
• Biocera, et antimikrobielt middel.
• Testet ergonomisk profil.

Super-Safe fordele
• Hyppig rengøring, selv kaustiske midler vil  ikke have indflydelse på måttens egenskaber.
• Egnet til næsten alle arbejdsmiljøer med undtagelse af miljøer, hvor olie forekommer.
• Silikone og latex fri.
• Fås i blå og grøn for at forhindre  krydskontamination

3-Års Garanti
Alle Ergomat produkter er dækket af garanti ved normal brug * 24 timer i døgnet 7 dage om ugen. Garantien dækker ikke 
skader som forekommer, hvis måtten trækkes eller skubbes af noget tungt, eller hvis dele skubbes eller trækkes hen over 
måtten, som f.eks. paller og lign. Garantien i forhold til kemikalier, olier, væsker og andre stoffer er forskellig afhængig af 
måttetype. Kontakt venligst din forhandler eller en Ergomat medarbejder for at få hjælp til at vælge den korrekte måtte 
til dit miljø. Garanti perioden gælder fra købsdatoen. Garantien dækker kun erstatning af produktet, ingen direkte eller 
indirekte omkostninger dækkes. 

* Det anses som normal brug, hvis en person står eller går på en Ergomat måtte med normalt fodtøj.
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Egenskaber Standard

Resistens skema

Dette skema er baseret på 
længerevarende og intensiv 
nedsænkning i de oplistede kemikalier 
og væsker.

Ordet “afhænger af” bliver brugt, når 
resistensen afhænger af det specifik 
brugte kemikalie og koncentrationen. 
En test bør udføres før installation af 
måtterne. 

Generelt vil indikationen “dårlig” dække 
over nedsænkning, og i tilfælde med 
kortere perioder eller begrænset spild 
kan graden gå fra medium til god. 

Hvis der opstår tvivl så kontakt Ergomat 
direkte på :
(DK) +45 61 55 62 50
(US) +1-440-282-4651

ERGOMAT Super-Safe Ergo

Materiale

Anti-mikrobiel additiv

Farve

Vægt

Størrelse

Omkredsen af sugekopperne på undersiden

Sugekopper pr. 60 x 90 cm  //  2 ft x 3 ft

Termiske egenskaber

       Minimum brug

       Maximum brug

UV Resistens

Garanti

EPDM gummi

Biocera A

Blå, grøn

3.5 kg  //  7 lb 11.5 oz

60 x 90 cm  //  2 ft x 3 ft

22 mm  //  0.87 in.

64

-40ºC  //  -40ºF

140ºC  //  284ºF

God

3 År

Udendørsbrug

Mineralske olier

Vegatabilske olier

Kølevæske

Baser
pH: 7 - 9.5

pH: 9.5 - 14

SYRE
pH: 2-7
pH: 1-2
pH: < 1

Alkohol

Desinficerende væsker

Fortynder

Vand og klorin

Halogerende organiske væsker 

Blødgører

Acetater og  aldehyd

Acetone

God

Dårlig

Afhænger af koncentation

Dårlig

God
God

God
God
Bad

God

God, afhænger af koncentration

Dårlig, afhænger af koncentration

God

Dårlig

Dårlig

Afhænger af

God
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