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MATA DEZYNFEKCYJNA 120X200X2
CM ANTYPOŚLIZGOWA
Cena brutto

475,20 zł

Cena netto

386,34 zł

Cena poprzednia

528,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
MATA DEZYNFEKCYJNA 120 x 200 x 2 CM ANTYPOŚLIZGOWA

Mata o zastosowaniu uniwersalnym – idealna jako zabezpieczenie przejścia.
Szczególnie dobrze sprawdza się w przejściach o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszego jak i kołowego.
Skutecznie dezynfekuje podeszwy nawet o bardzo głębokim bieżniku.
Wersja ekonomiczna nieco tańsza zapewnia długotrwałą eksploatację.
Maty zapinane na suwak umieszczony z boku maty.
Polecane w przejściach, przy ruchu pieszym, rowerowym, taczek, wózków.
Maty dezynfekcyjne stanowią podstawowe wyposażenie śluz dezynfekcyjnych i sanitarnych. Pozwalają skutecznie ograniczyć wnoszenie na
obuwiu patogenów do stref produkcyjnych i hodowlanych.
Należy pamiętać o systematycznym wymienianiu lub uzupełnianiu roztworu dezynfekcyjnego.
Maty wykłada się przy drzwiach i bramach wejściowych.
Aby mata spełniała swoją rolę musi zostać umieszczona bezpośrednio przy drzwiach tak, by maksymalnie zmniejszyć możliwość omijania jej
przez personel i osoby wizytujące obiekt.
Należy pamiętać o systematycznym wymienianiu lub uzupełnianiu roztworu dezynfekcyjnego.
Plandeka spodnia mat w wersjach ekonomicznych jest mocna i odporna na przetarcia. Wewnątrz zbrojona nylonem.
Łatwa do czyszczenia. Wytrzymała na wysokie i niskie temperatury.

WŁAŚCIWOŚCI MAT DEZYNFEKCYJNYCH - PRODUCENT PESAN

Atrakcyjna, niska cena – stała, wysoka jakość.
Warstwa antypoślizgowa
Wykonane z tkanin bardzo mocnych, odpornych na działanie niskich temperatur.
Łatwe do utrzymania czystości.
Nie powodują nadmiernego przemoczenia obuwia.
Zanieczyszczenia z obuwia i kół pojazdów w większości pozostają na macie i są łatwe do zamiecenia.
Struktura siatki wierzchniej uniemożliwia wnikanie średniej i dużej wielkości zanieczyszczeń mechanicznych w głąb maty co przedłuża
żywotność pianki.
Nasączona środkiem dezynfekcyjnym mata na długo zachowuje działanie dezynfekujące, gdyż wierzchnia warstwa maty ogranicza
wyparowywanie cieczy.
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W ścianie maty znajduje się zamek błyskawiczny umożliwiający wyjmowanie pianki poliuretanowej. Daje to możliwość prania pianki,
ułatwia częste zmienianie środka dezynfekcyjnego.
Budowa maty uniemożliwia wylewanie się cieczy roboczej
Do nasączania mat nadaje się większość środków dezynfekcyjnych dostępnych na naszym rynku, do nasączania stosuje się zazwyczaj
1-2% stężenie.
Maty dezynfekcyjne polecane do obory, chlewni, pieczarkarni, laboratorium, dla samochodów na przejazdy
Profesjonalne maty dezynfekcyjne dobrze spełniające swoje zadanie, o długiej trwałości i schludnym wyglądzie, stosowane przez
Lekarzy Weterynarii i Inspektoraty Weterynaryjne,
W przypadku zagrożenia epidemiologicznego np. Ptasia Grypa, Pryszczyca, produkowane przez nas maty są jednym z podstawowych
elementów wyposażenia śluz sanitarnych.
ZALECANE NA WYPOSAŻENIU:
Zakładów przetwórstwa spożywczego
Pieczarkarni
Obiektów inwentarskich
Skupów zwierząt
Laboratoriów
Lecznic weterynaryjnych
i innych.
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