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Ragacsos szennyfogó szőnyegek 

Leírás 

 

A por és más szennyeződések megbízható eltávolítása a 
cipőtalpakról. 
 

▪ Többrétegű antisztatikus szennyfogó szőnyeg polietilénből 

▪ Szagtalan, vízalapú ragasztóanyag 

▪ Semmilyen zavaró tapadás 

▪ Nem tapad zavaróan a szállítókocsik kerekéhez 

▪ A ragasztóanyag feltöltődés minimalizáló tulajdonsággal 
rendelkezik 

▪ Két különböző színben és méretben kapható 

▪ Mindegyik szőnyeg 30 rétegből áll 

▪ Mindig 10 db-os kiszerelésben kapható 

Tulajdonságok 

▪ Szín: fehér, kék 

▪ Anyag: Polietilén (LDPE) 

▪ Méretek: Szín Magasság Szélesség 
Kék 600 mm 900 mm 
Fehér 450 mm 1125 mm 

▪ Vastagság: 0,05 mm 

▪ Szakítószilárdság: > 170 kg/cm2 

▪ Rugalmasság: > 250 % 

▪ Tapadás: Felszín 180 g/25 mm (± 40 g) 
Aljazat 700 g/25 mm (± 50 g) 

Villamos tulajdonságok 

▪ Ponttól pontig tartó ellenállás (RP-P): 109 Ω – 1010 Ω 
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Rendelési adatok: 

▪ 922400 000001 TMU Ragacsos szennyfogó szőnyeg, 600 x 900 mm, kék, 10 db/ csomag 

▪ 922400 000002 TMW Ragacsos szennyfogó szőnyeg, 450 x 1125 mm, fehér, 10 db/ csomag 

▪ 922400H00004 TMU-2 Ragacsos szennyfogó szőnyeg, 600 x 1200 mm, kék 10 db/ csomag 

▪ 922400H00004 TMW-2 Ragacsos szennyfogó szőnyeg, 600 x 1200 mm, fehér 10 db/ csomag 
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