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Antybakteryjna mata ERGOMAT Super-Safe Ergo została 
stworzona z myślą o środowiskach, w których płyny 
pojawiające się na podłodze wywołują potencjalne ryzyko 
poślizgnięcia i poważnego zranienia. Spód maty wyposażony 
jest w przyssawki, które doskonale przywierają do podłogi 
zwiększając bezpieczeństwo, a wytrzymała guma pozwala 
utrzymać odpowiednie standardy czystości.

Niezrównane funkcje bezpieczeństwa
• Fazowane krawędzie eliminują ryzyko potknięcia
• Przyssawki na odwrocie maty przywierają do płaskiej, 
  wilgotnej powierzchni eliminując możliwość ślizgania się.
• Antybakteryjny dodatek hamuje rozwój bakterii i pleśni.

Najwyższa jakość
• Naturalna guma
• Środek antybakteryjny Biocera A
• Udowodniony naukowo ergonomiczny profil

Zalety maty Super-Safe
• Częste mycie, nawet za pomocą ostrych środków chemicznych, nie powoduje 
  utraty przez matę swoich właściwości.
• Odpowiednia dla prawie wszystkich środowisk pracy za wyjątkiem tych narażonych 
  na obecność oleju.
• Wolna od lateksu i silikonu
• Dostępna w kolorze niebieskim i zielonym dla lepszej identyfikacji zanieczyszczeń 

3-letnia gwarancja
Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet  przez 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. 
Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja 
dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w  zależności 
od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres 
gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej 
zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także  nie zapewnia zwrotu pieniędzy.
*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się  po niej  w 
odpowiednim obuwiu pracowniczym.
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Właściwości Standard

Tabela odporności
Niniejsza tabela dotyczy przedłużonego 
oddziaływania wyżej wymienionych 
środków chemicznych i cieczy na dużą 
powierzchnię. 

Określenie “Zależy” używane jest w 
przypadkach gdy wytrzymałość zależy 
od poszczególnych chemikaliów 
użytych w wysokim stężeniu. Przed 
instalacją maty powinne zostać 
przeprowadzone odpowiednie testy.

Określenie “Złe” wskazuje na krótkie 
oddziaływanie szkodliwych środków 
na powierzchnię maty lub ograniczone 
rozlanie. Wtedy klasyfikacja może 
wahać się od Średniego do Dobrego.

W przypadku wątpliwości skontaktuj się 
bezpośrednio z Ergomat:
(DK) +45 70 22 18 40
(US)  +1-440-282-4651

ERGOMAT Super-Safe Ergo

Materiał

Środek antybakteryjny

Kolor

Waga

Rozmiar

Spód maty wyposażony w przyssawki

Przyssawki na wymiarach 60 x 90 cm

Właściwości termiczne

       Minimum

       Maksimum

Odporność na promienie UV

Gwarancja

Guma EPDM

Biocera A

Niebieski, zielony

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

Dobra

3 lata

Na zewnątrz

Oleje mineralne

Oleje roślinne

Chłodziwa

Zasady
pH: 7 - 9.5

pH: 9.5 - 14

KWASY
pH: 2-7
pH: 1-2
pH: < 1

Alkohol

Środki dezynfekujące

Rozcieńczalniki

Woda i chlor

Halogenowane środki organiczne

Zmiękczacze

Octany i aldehydy

Aceton

Dobra

Zła

Zależy od stężenia

Zła

Dobra
Dobra

Dobra
Dobra

Zła

Dobra

Dobra, zależy od stężenia

Zła, zależy od stężenia

Dobra

Zła

Zła

Depending

Dobra
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