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Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények nem 
származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék megfelel-e a kívánt felhasználási 
célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail 
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Sx-Ergo ESD-Fáradáscsökkentő szőnyeg, Puzzle 

 
 
 

Leírás 

 

▪ A szőnyeg különösen alkalmas érzékeny elektronikai munkahelyeken vagy a 
mikroelektronika területén dolgozóknak. 

▪ Az íves széleknek köszönhetően balesetmentes.  

▪ Mivel nagyon stabil, szállítóeszközök is használhatóak rajta (viszonylag szagtalan) 

▪ A magas minőségű anyaghasználatnak köszönhetően zárt térben is jól alkalmazható. 

▪ A szőnyeg és az alatta lévő padlófelület is könnyedén tisztítható, mert a szőnyeget nem 
kell rögzíteni.  

▪ A súlyának köszönhetően jól felfekszik a padlóra. 

 

 

Méretek 

 

 

       Kupolás felszínű szőnyeg     Egyenes felszínű szőnyeg 

nedves munkaterületre száraz munkahelyre 
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Műszaki információk 

 
Méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

Súly kb. 20 kg 

Keménység kb. 60 Shore A 

Hőmérsékleti ellenállás -35°C -tól +95°C 

Szín fekete 

Tűzvédelmi besorolás Dfl 

 
 

Elektromos tulajdonságok 

 Jellemző értékek  Szabvány 

Földelési ellenállás Rgp   < 105 Ω   MSZ EN 61340-4-1 

 

Elérhető bővítőelemek 
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Rendelési információk 

▪ Sx-ErgoA ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: A, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoB ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: B, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoC ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: C, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoD ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: D, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoE  ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: E, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-Ergo-egyedi ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: egyedi méret 

▪ Sx-ErgoF  ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: F, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoG ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: G, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoH ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: H, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoI ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: I, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoJ ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: J, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoK ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: K, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoL ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: L, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoM ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: M, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 

▪ Sx-ErgoN ESD-Fáradáscsökkentő-szőnyeg, Puzzle, típus: N, méret: 1350 x 1000 x 16 mm 
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