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KARTA PRODUKTU

MATY DEZYNFEKCYJNE POLIESTROWE na rzepy

charakterystyka
produktu

Maty dezynfekcyjne przejściowe lub przejazdowe, wkłady chłonne umieszczone w 
środku maty jak w pokrowcu. Zapięcie z boku na rzepy.
Polecane jako wyposażenie śluz dezynfekcyjnych i sanitarnych – pomocne w 
zwalczaniu z podłóg bakterii, wirusów, grzybów i innych drobnoustojów.
Pozwalają skutecznie ograniczyć wnoszenie patogenów na butach do wnętrz 
pomieszczeń, budynków oraz przenoszenie ich na kołach, kopytach i racicach 
zwierząt do stref produkcyjnych, laboratoryjnych, hodowlanych, magazynowych. 
UWAGA !!! 
Niezbędne nasączenie odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym, aby zachować 
wilgotność mat i wkładów chłonnych.

parametry

Kolor – szary.
Grubość całkowita – 2, 4 lub 5 cm w zależności od przeznaczenia.
Rozmiary - standardowe moduły (produkty bezkierunkowe) : 

• 60 x 100 cm, 
• 90 x 100 cm, 
• 100 x 100 cm, 
• 120 x 100 cm, 
• 130 x 100 cm,
• 150 x 100 cm,
• 200 x 100 cm
• maty przejazdowe.

Na specjalne zamówienie możliwość wykonania mat pod wymiar o powierzchni 
ponad 1m2 (wymiar co 10 cm).

budowa

- Siatka wierzchnia – wysokiej jakości syntetyczna siatka ażurowa o zwiększonej 
strukturze, dobrze przepuszcza płyn dezynfekcyjny, zatrzymuje zanieczyszczenia na 
zewnątrz. Odporna na przetarcia oraz duży nacisk. 
- Wkład chłonny z pianki poliuretanowej -zatrzymuje ciecz roboczą (płyn 
dezynfekujący) oraz nadaje kształt macie. 
- Spodnia warstwa –plandeka poliestrowa pokryta polichlorkiem winylu -mocna, 
bardzo wytrzymała także na uszkodzenia mechaniczne oraz różne warunki 
atmosferyczne. Ma właściwości wodoodporne zabezpiecza przed wypłynięciem 
środka dezynfekcyjnego poza obręb maty.  Maty zapinane na rzepy (z boku) co 
umożliwia wymianę wkładu chłonnego oraz bieżące czyszczenie maty w razie 
potrzeby.

zastosowanie

Maty dezynfekcyjne stanowią samodzielne stanowisko odkażania obuwia, racic 
zwierząt bądź kół pojazdów, rowerów, taczek, wózków.  
Przeznaczenie według grubości :
- grubość całkowita maty 2 cm- ruch pieszy : placówki medycznej, biura, obiekty 
użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, banki), przemysł spożywczy, magazyny.
- grubość całkowita maty 4 cm - rolnictwo, ogrodnictwo, hodowle, 
- grubość całkowita maty 5 cm - maty przejazdowe (auta osobowe, ciężarowe).

opis działania
Ułożyć luzem przy drzwiach wejściowych, bramach wjazdowych. Wypełnić cieczą 
roboczą (środek dezynfekcyjny o stężeniu zgodnie z zaleceniami producenta). Należy
pamiętać o systematycznym uzupełnianiu roztworu dezynfekcyjnego lub jego 
wymianie.


