
NITRIL GUMMIMÅTTE

DPI SKIBSMÅTTE  - er en tung gulvmåtte på basis af nitrilgummi i farven sort. Leveres
som standard i 3 mm tykkelse i ruller á 10 meter og i bredden 1400 mm med overflade

som "tåremønster", og føres i densiteten 4,3 kg/m². Leveres også i oliebestandige
kvaliteter.

DPI SKIBSMÅTTE - anvendes primært som gulvbelægning i førerkabiner, bagage- og
lastrum eller lignende samt på områder hvor der stilles krav til stor brudsikkerhed og

høj skridsikkerhed og rengøring.
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D.P.I.
- effektiv dæmpning og regulering af støj i
  institutioner - kontormiljøer - industri -

- effektiv støjdæmpning så det kan høres -
D. P. INTERNATIONAL



3 mm tykkelse - ca. 4,3 kg/m² - rulleformat 10000 X 1400 mm.

DPI SKIBSMÅTTE kan efter ønske leveres som udstansede emner efter opgave.

D.P. INTERNATIONAL  ·  Sjællandsvej 27 C  ·  DK-9500 Hobro
Telefon 86 45 43 00 · Telefax 86 45 44 00  · E-mail : info@dp-international.dk  ·  Website : www.dp-international.dk

D.P.I.

Kvaliteter / typer: Ikke sugende gummiprodukt på basis af sort massivt nitrilgummi materiale. Leveres med overflade som "tåremønster". Stor
brudstyrke og høj skridsikkerhed og rengøringsvenlig. DPI SKIBSMÅTTE leveres også i oliebestandige kvaliteter.

Leveringsform og
densitet / rumvægt:

Brudforlængelse:

Ovennævnte produktegenskaber er baseret på vore og / eller vore leverandørers eksperimenter, tests og
praktisk erfaring og generelle viden, der bør benyttes som en generel vejledning. De tekniske værdier er
laboratoriemålte og må betragtes som retningsgivende gennemsnitsværdier og ikke som
konstruktionsværdier. Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere på slutresultatet.
D.P. INTERNATIONAL tager intet ansvar for opnåede resultater, da forholdene ved arbejde med produkterne
ligger uden for vor kontrol.

" DPI SKIBSMÅTTE "
NITRIL GUMMIMÅTTE

Temperaturbestandighed:

200%

-15°C til +50°C.

4 MPaTrækbrudstyrke:

Bestandighed : God
Særdeles god
Anvendelig
Uegnet (Oliebestandige kvaliteter kan leveres)
Uegnet

- mod vand :
- mod baser :
- mod syrer :
- mod olier :
- mod ozon :


