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uitstekende schraapwerking

sterk, duurzaam materiaal

zowel binnen als buiten toepasbaar

antislip, geluiddempend, bestand

tegen zout water en zonlicht

dikte: 23 mm

met open of gesloten bodem

leverbaar in elke gewenste vorm

optie: bijpassende borstel-

 elementen in 6 kleuren

RIMALUX
   

rubber ringmatten

in elke gewenste vorm
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Bestekomschrijving
RIMALUX rubber ringmatten

rubber matten met een ringvormig geprofileerd oppervlak
aan de bovenzijde en noppen aan de onderzijde

 toepassing:  als onverslijtbare mat voor binnen of 
buiten voor de opvang van grof vuil

 matdikte: 23 mm
 kleur: zwart
standaard
afmetingen: 1500 x 1000 mm
levering: met “open” of “gesloten” bodem

Functie
schraapmat
antislip

Toepassing
gesloten ringmat uitsluitend voor binnen
open ringmat voor zowel binnen als buiten
geschikt voor zwaar loopverkeer en rolstoelen
géén winkelwagens

Kenmerken
vuil valt door de openingen en kan eenvoudig worden
verwijderd door de mat weg te halen
grote vuilopvangcapaciteit
prima prijs-kwaliteit verhouding
leverbaar met open of gesloten bodem

werkt onafhankelijk van de looprichting

Materiaal
Materiaal: rubber op basis van natuur/styreen 

butadieën (SBR)
Hardheid: shore A 56 ±5
Treksterkte: MPA min. 3,1
Rek bij breuk: MPA min. 130
Dichtheid: 1,4 ±0,1
Temperatuur-
bestendigheid: -25º tot +80º C

Kleuren 
zwart
voor Rimalux rubber ringmatten zijn borstelelementen
beschikbaar die in de openingen passen en aan de mat
borstelwerking toevoegen.
De borstels zijn leverbaar in zwart, grijs, rood, blauw,
groen en geel.

Dikte
23 mm

Vormen
leverbaar in elke gewenste vorm
insnijdingen/uitsparingen
afschuiningen
ronde vormen

Samenstelling
Rubber matten met een ringvormig geprofileerd oppervlak 
en noppen aan de onderzijde. 
De open uitvoering heeft aan de onderzijde cirkelvormige 
openingen. 
Grotere afmetingen dan 1500 x 1000 mm bestaan uit delen 
die verlijmd zijn of middels connectors met elkaar zijn 
verbonden.

Onderhoud/reiniging
Dagelijks: vuil op de mat met stofzuiger verwijderen
Maandelijks: mat wegnemen en met stofzuiger   

het onder de mat verzamelde vuil   
verwijderen

Jaarlijks: mat wegnemen en schoonspuiten met 
koud water, laten drogen en 
terugplaatsen. 

RIMALUX

rubber ringmatten

RIMALUX
   

rubber ringmatten
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