
  EASYDEK KLEEFMAT   
 

Easydek® producten worden regelmatig gecontroleerd. De genoemde technische informatie wordt aangeboden op basis van beste kennis, inzicht en 
ervaringen uit de praktijk. Afwijkingen in de genoemde informatie kunnen veroorzaakt worden door diverse omgevingsfactoren en afwijkingen in de 
gebruikte meetapparatuur en -methodes. De vermelde gegevens zijn niet bindend als specificatie en dienen als richtlijn beschouwd te worden. Easydek 
Beschermtechniek B.V. kan geen garantie of waarborg verstrekken over de geschiktheid voor een bepaalde toepassing, danwel het gebruik van dit product. Bij het gebruik van dit product, met 
welk doel dan ook, ligt de verantwoordelijkheid van de geschiktheid bij de gebruiker. Voor gebruik dient het product altijd getest te worden. Easydek Beschermtechniek B.V. is niet aansprakelijk 
voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg van het gebruik van dit product.  

OMSCHRIJVING:  
Easydek Kleefmat is een zelfklevende inloopmat voor het terugdringen van stof. De kleefmat bestaat 
uit meerdere genummerde lagen met een klevende bovenlaag. De klevende bovenlaag vangt het stof 
met het grootste gemak. De onderkant van het geheel heeft ook een zelfklevende laag, zodat de mat 
niet verschuift en dus stevig blijft vastliggen. 
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TOEPASSINGEN: 
 OPVANGEN VAN STOF ONDER SCHOENEN 
 OPVANGEN VAN STOF ONDER ROLSTEIGERS 
 OPVANGEN VAN STOF ONDER KARREN 
 OPVANGEN VAN STOF ONDER DOLLEYS 
 OPVANGEN VAN STOF ONDER TROLLEYS 
 OPVANGEN VAN STOF ONDER HEFTRUCKS 
 OPVANGEN VAN STOF ONDER ROLSTOELEN EN ZIEKENHUISBEDDEN 
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EIGENSCHAPPEN: 
 GEMAKKELIJK IN GEBRUIK 
 HOGE STOFHECHTING 
 INDICATOR VOOR AANTAL VELLEN 
 LICHTGEWICHT 
 ZELFKLEVENDE ONDERLAAG 
 KLEVENDE BOVENLAAG 
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TECHNISCHE GEGEVENS: 
Dikte  35 μ +/- 10% per vel 
Kleefkracht op staal  200 – 800gr / 25mm 
Wikkeling  Kleefzijde bovenop 
Trekkracht  > 20N/mm2 
Rek  > 320% 
Inzetbaarheid  6 maanden (tot 40° C) 
Opslag  6 maanden (5° – 30° C) (droog, niet in direct zonlicht) 
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SAMENSTELLING: 
Materiaal  LDPE Polyethyleen 
Lijmlaag  Acrylaat op waterbasis 
Kleur  Wit / Blauw 
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