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NTools Coin Floor Mat 
to elastyczna gumowa wykładzina 
przeznaczona do szerokiego stosowania. 
Wykładzina posiada wytrzymałość  
na ścieranie, rozdzieranie i przebicia. 
Posiada właściwości antypoślizgowe  
oraz tłumiące hałas.

NTools Coin Floor Mat na całej powierzchni 
posiada gładką strukturę z lekko 
wystającymi punktami o kolistym kształcie. 
Dzięki temu mata zapobiega poślizgnięciom 
oraz chroni upadające na nią przedmioty 
przed uszkodzeniem. 
Spód wykładziny posiada fakturę tkaniny, 
która ulepsza przyczepność podczas 
klejenia.
Mata wykonana jest z odpornej mieszanki 
dwóch kauczuków: naturalnego (NR)  
i butadienowo-styrenowego (SBR). 

ODPORNOŚĆ  
na wodę, oleje i smary 
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Wykładzina gumowa antypoślizgowa
NTools Coin Floor Mat 

APP Nr Nazwa produktu Jednostka sprzedaży

250325 NTools Coin Floor Mat - Wykładzina gumowa antypoślizgowa 1 metr bieżący

170559 NTools CE Trolley Mat - Komplet wykładzin do wózka pomocniczego do elementów karoserii kpl. 2 szt.
170541MG NTools MG3 - Maty gumowe do wózka trzypółkowego; czarna; 375 x 700 mm kpl. 3 szt.

Z A L E T Y

ELASTYCZNA ANTYPOŚLIZGOWA

ODPORNA NA 
OLEJE, SMARY

WODOODPORNA

AMORTYZUJE
TŁUMI HAŁAS 

ZABEZPIECZA 
PRZED 
ZABRUDZENIAMI

NTools Coin Floor Mat 
łączy ze sobą bardzo dobrą wytrzymałość 
na zerwanie i rozdzieranie oraz bardzo dużą 
elastyczność, którą zachowuje  
nawet przy niskich temperaturach.
Posiada także dużą odporność na ścieranie i 
działanie kwasów organicznych i nieorganicz-
nych, zasad, alkoholi, etc.

Nr APP 250325
PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU
zastosowanie: zewnętrzne / wewnętrzne

materiał: SBR / NR

grubość całkowita: 3 mm

szerokość rolki:  120 cm

max. długość: 25 mb

odporność termiczna: -15°C do +75°C,

twardość:                      65 +/-5º ShA,

gęstość maksymalna:  1,4-1,5 g/cm³,

wysokość krążków:  0,7 mm +/- 0,3 mm

średnica krążków: 24 mm

Dodatkowo w ofercie


