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Duurzame droogloopmat in gemêleerde en uni kleuren met een nitrilrubber-rug.  Deze mat 

is vele malen industrieel wasbaar tot 60 ° C en ook verkrijgbaar in vaste maten of als een op 

maat gemaakte mat ( SSP ) met of zonder rand. Het nylon 6.6. garen maakt deze mat tot een 

uitstekende vuil- en vochtabsorber is projectgeschikt en heeft een uitstekende antislip!  

Wij adviseren de mat voor gebruik te wassen ( 1 of 2 x moet volstaan ) om de filmlaag vanaf 

productie te verwijderen, hierdoor zal de antislip van de mat worden verbeterd en voorkomt 

u aanslag ! Ook het plaatsen van matten op een droge, schone vloer wordt aanbevolen. Dit 

geldt voor de mat en ook de vloer waarop deze wordt geplaatst. Het is zeer zeldzaam dat 

migratie van rubberdeeltjes plaatsvindt. Als er een afdruk verschijnt, kunnen de meeste 

worden verwijderd met gewone schoonmaakvloeistoffen in water en een geschikte spons of 

doek + wat "elleboogvet" of handmatige kracht .... 

Zorg ervoor dat de juiste reinigingsprocedures worden gevolgd om het risico op migratie van 

deeltjes en kleur te voorkomen en te verminderen. Zorg ervoor dat matten altijd op een 

droge en schone vloer worden geplaatst, water en chemicaliën kunnen reacties veroorzaken 

die uiteindelijk tot migratie kunnen leiden. 

 Wanneer vloeren worden schoongemaakt, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaren 

om ervoor te zorgen dat de matten worden vervangen op droge en schone vloeren. 

- Nitrilrubber bevat ook een weekmaker; echter is deze anders van samenstelling als in 

  vinyl pvc                      

- KleenTex producten gebruikt alleen nitrilrubber, bij correct gebruikt is deze niet schadelijk  

- Criteria- Gietvloer – epoxide – polyurethaan- acryl  - nieuw of recent geïnstalleerd 

- Reiniging - Is / wordt de vloer gereinigd met chemicaliën? Zo ja, kijk welk type vloer  

- Wassen-Dry Clean advies indien mogelijk wasmachine tot 40 ° C , drogen kan in wasdroger    

       •   Wassen / drogen   •     Tapijt schoon    •    Hoovering 

Als een mat eenmaal vol is, slijt het effect en is reiniging of vervanging vereist ……… 

 


