Rozwiąż wszystkie problemy!
Zastosowanie mat ergonomicznych, antyzmęczeniowych ma ogromny potencjał handlowy, biorąc pod uwagę sumę dni jakie
tracimy w pracy co roku w związku z chorobami kręgosłupa, stawów i mięśni. Ergonomia wywiera znaczny wpływ na ekonomię
firmy, minimalizowanie kosztów pracy i osiąganie korzyści związanych z promocją zdrowego trybu pracy i motywowania pracowników.

Stanowisko pracy jako jeden z czynników zagrażających zdrowiu:

Około osiem na dziesięć osób narażonych jest na urazy fizyczne w miejscu pracy. O problemie tym zaczęto mówić głośno po
przeprowadzeniu badań przez firmę Statistik Austria w 2013 roku. Według przeprowadzonej ankiety dwoma najczęściej wymienianymi zagrożeniami w miejscu pracy były urazy związane z nadwyrężeniami oraz wypadki w pracy. Najpoważniejszym problemem zdrowotnym pojawiającym się w miejscu pracy, o którym mówiła prawie jedna trzecia (32.2%), są bóle pleców, około jedna
piąta ankietowanych stwierdziła, że takim problemem są bóle szyi, ramion, lub rąk. (19.0%). Natomiast aż 16.3% ankietowanych
uznało dolegliwości związane z biodrami, nogami lub stopami za najbardziej uciążliwe. (źródło: www.statistik.at)
Dlatego właśnie, długi czas spędzony w pozycji stojącej w pracy może prowadzić do problemów z kręgosłupem, kończynami
górnymi czy dolnymi. W efekcie mogą pojawić się: znaczne napięcie mięśni, drętwienie kończyn, zapalenie stawów lub żylaki.
Rozwiązaniem wspomagającym zdrowe i higieniczne warunki pracy jest wyposażenie stanowisk stojących w specjalne ergonomiczne maty antyzmęczeniowe.

Korzyści z zastosowania mat antyzmęczeniowych w miejscy pracy:
• Ergonomiczna struktura powierzchni i elastyczny materiał zastosowany do produkcji maty poprawia krążenie krwi
i zaopatrzenie jej w tlen
• Zwiększenie koncentracji i produktywności
• Redukcja urazów fizycznych prowadzących do zwolnień lekarskich z powodu choroby
• Izolacja przed chłodem od podłogi
• Zapewnienie bezpiecznej antypoślizgowej powierzchni, szczególnie w wilgotnym środowisku

Zewnętrzne czynniki pracy:
•
•
•
•

Wykonywane zadania
Organizacja pracy
Wyposażenie i ergonomia miejsca pracy
Środowisko pracy

Negatywne efekty zdrowotne pracy
wykonywanej na stojąco:
• Zwiększone obciążenie układu mięśniowo stawowego
i układu krążenia
• Ból mięśni, kręgosłupa i zwiększony nacisk na dyski		
międzykręgowe
• Zwyrodnienia stawów: biodrowych, kolanowych oraz
okolicy stopy
• Zaburzenia krążenia w kończynach dolnych

Mata ma właściwości amortyzujące, minimalizując negatywne efekty chodzenia, stania czy obracania się. Stanie
na macie podczas wykonywania pracy zmniejsza wczesne symptomy zmęczenia. Negatywne efekty takie jak
napięcie mięśni, opuchlizna kończyn górnych i dolnych pojawiają się rzadziej niż w przypadku braku zastosowania
maty antyzmęczeniowej. Sprężystość maty pozwala na bierną odpowiedź mięśni nóg, szczególnie łydek, dzięki
czemu zapobiega ich nadwyrężeniu, mając tym samym dobroczynny wpływ na zdrowie poprzez odciążenie układu
mięśniowego i kostnego.
Zarząd AGR
Kampania na rzecz zdrowszych pleców

Forum Stowarzyszenia
Zdrowe Plecy Lepsze Życie

Państwowe Stowarzyszenie
Niemieckich Szkół Pleców

* Wszystkie liczby wyrażone w procentach, zatrudnienie na caly etat. Wielokrotne odpowiedzi możliwe.
Żródło: BIBB / BAuA ankieta zawodowa 2012
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Mężczyźni
Kobiety

Wielofunkcyjna mata do wykorzystania w obszarach o natężonym ruchu pieszym oraz stanowiskach pracy stojącej
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KLEEN-ERGO Basic

Wielozadaniowa mata do powierzchni o natężonym ruchu
pieszym i stanowisk pracy stojącej, które nie są narażone na
szczególne warunki środowiskowe, np.: stoły warsztatowe,
ławy montażowe, linie produkcyjne, tokarki i frezarki, w jamach
montażowych, na kratach lub na ladach barowych i punktach
kasjerskich.
Brzeg zewnętrzny: 			

Ścięty pod katem 20°

Waga:				

19 ± 1 kg

Wymiary L/W/T:			
Twardość:			

Odporność na temperaturę: 		
Materiał:				
Kolor:

			

Charakterystyka:			
				

1350 x 1000 x 16 mm*
55 ± 4 skala twardości Shore’a A
- 35 °C - + 95 °C
Guma SBR**
Czarny

Suche miejsca pracy
Antystatyczna

Dry – powierzchnia płaska

* Tolerancja wg. DIN ISO 3302-1M4
** Nieznaczne zmiany koloru mogą wystąpić na jasnych podłogach

Elektroprzewodząca mata przemysłowa

Stanowisko pracy
chronione przed
ESD
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KLEEN-ERGO ESD

Do zastosowania na stanowiskach pracy przy czułym sprzęcie
elektronicznym lub obszarach podwyższonego ryzyka eksplozji. Współczynnik oporności tej specjalistycznej maty wg.
normy EN 61340-4-1.
Brzeg zewnętrzny: 			

Ścięty pod katem 20°

Waga:				

19 ± 1 kg

Wymiary L/W/T:

		

Twardość:			

Odporność na temperaturę:		
Materiał:				
Kolor:

			

Przewodność elektryczna:

Rezystancja skrośna:		
Charakterystyka:			

1350 x 1000 x 16 mm*
55 ± 4 skala twardości Shore’a A
- 35 °C - + 95 °C
Guma SBR**
Czarny

Elektroprzewodząca
≤ 105 Ω (Ohm)***
Antystatyczna

Dry – powierzchnia płaska

* Tolerancja wg. DIN ISO 3302-1M4
** Nieznaczne zmiany koloru mogą wystąpić na jasnych podłogach
*** Według normy EN 61340-4-1

Kameleon wśród mat
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KLEEN-ERGO ESD Inlay

Mata bez wkładu (wpust) - przeznaczona dla indywidualnego
dostosowania przez naszych klientów. Dywanowy wkład może
być również wyprodukowany indywidualnie przez Kleen-Tex
(zobacz przykładowe zdjęcia). Wkład jest wysoce komfortowy i elastyczny. Zastosowanie również zewnętrzne jako mata
wejściowa.
Brzeg zewnętrzny:			

Ścięty pod kątem 20°

Waga:

20 – 30 kg zależy od wkładu

Wymiary L/W/T:			
			

Twardość:			

Odporność na temperaturę:		
Materiał:				
Kolor:

			

Odporność na detergenty: 		
				
				

1350 x 1000 x 16 mm*

55 ± 4 skala twardości Shore’a A
- 35 °C - + 95 °C

EPDM** i NBR**
Czarny

Odporna na środki czyszczące

użyte według instrukcji i zaleceń
produktowych

Wysokość wpustu- 4 mm

* Tolerancja wg. DIN ISO 3302-1M4
** Nieznaczne zmiany koloru mogą wystąpić na jasnych podłogach

Odporna na olej, smar i benzynę
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KLEEN-ERGO Oil

Mata idealnie nadająca się do powierzchni o wysokim natężeniu ruchu pieszego i stanowisk pracy gdzie wykonywana jest
praca stojąca. Odpowiada wymaganiom pracy przed stołami
warsztatowymi, ławami montażowymi, liniami produkcyjnymi,
obrotnicami, frezarkami. Odporna na oleje mineralne, smary,
płyny chłodnicze, niektóre rozpuszczalniki i detergenty stosowane zgodnie z instrukcją obsługi.
Brzeg zewnętrzny:			

Ścięty pod kątem 20°

Waga:

19,5 ± 1 kg

Wymiary L/W/T :			

			

Twardość:			

Temperature resistance:		
Materiał:				
Kolor:

			

Certyfikacja niepalności:

Wet – powierzchnia wypukła

1350 x 1000 x 20 mm*
55 ± 4 skala twardości Shore’a A
- 30 °C bis + 110 °C

Guma nitrylowa NBR**
Czarny, szary
Bfl-s1***

Diamond – powierzchnia „diament”

* Tolerancja wg. DIN ISO 3302-1M4
** Nieznaczne zmiany koloru mogą wystąpić na jasnych podłogach
*** Wg. normy EN 13501 - 1:2009 (odporność na spadające iskry i odpryski spawalnicze)

Mata ognioodporna
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KLEEN-ERGO Fire

Ognioodporna wg. specyfikacji EN13501-1 mata KleenErgo Fire, swoje zastosowanie znajduje we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Potwierdzony system ochrony
ogniowej pozwala na zastosowanie maty podczas prac spawalniczych. Zgodnie z normą EN 13501-1:2009 (przez krótki
okres czasu odporna na żar ze spadających iskier i odprysków
spawalniczych).
Brzeg zewnętrzny:			

Ścięty pod kątem 20°

Waga:				

19 ± 1 kg

Wymiary L/W/T:			
Twardość:			

Odporność na temperaturę:		
Materiał: 				
Kolor:

			

Charakterystyka:			
Certyfikacja niepalności:

1350 x 1000 x 16 mm*
55 ± 4 skala twardości Shore’a A
- 35 °C - + 95 °C

Guma SBR na bazie kauczuku**
Czarny

Antystatyczna
Bfl-s1***

Dry – powierzchnia płaska

* Tolerancja wg. DIN ISO 3302-1M4
** Nieznaczne zmiany koloru mogą wystąpić na jasnych podłogach
*** Wg. normy EN 13501 - 1:2009 (odporność na spadające iskry i odpryski spawalnicze)

Mata higieniczna
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KLEEN-ERGO Clean

Dzięki właściwościom biobójczym Kleen-Ergo Clean idealnie
nadaje się do powierzchni o szczególnych potrzebach higienicznych w miejscach takich jak kuchnie przemysłowe, sklepy
mięsne czy rzeźnie. Mata zawiera biobójczy składnik zawarty
w gumie, który zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów.
Brzeg zewnętrzny:			

Ścięty pod kątem 20°

Wymiary L/W/T (Superdrain):

1350 x 1000 x 18 mm*

Wymiary L/W/T (Dry):		

Waga (Dry):			
Waga (Superdrain):			
Twardość:			

Odporność na temp. (Dry):		

Odporność na temp. (Superdrain):
Materiał:				

Kolor: 				

Własciwości biobójcze:		

Dry – powierzchnia płaska

1350 x 1000 x 16 mm*
19 ± 1 kg
15 ± 1 kg

55 ± 4 skala twardości Shore’a A
- 35 °C - + 95 °C

- 35 °C - + 110 °C

Guma nitrylowa NBR**
Szary

Odporna na grzyby i bakterie

Superdrain - powierzchnia plaster miodu

* Tolerancja wg. DIN ISO 3302-1M4
** Nieznaczne zmiany koloru mogą wystąpić na jasnych podłogach

Wszystkie nasze produkty pokazane w tym katalogu są dostępne w naszym systemie puzzli

MONTAŻ

Wskazówki montażu mat gumowych:
Do prawidłowego ułożenia mat gumowych powierzchnia musi być równa, czysta i gładka, np. asfalt, beton, kostka brukowa, i tym
podobne. Jeśli podłoga jest nierówna, mogą wystąpić pewne deformacje mat. Powierzchnia pokryta wodą lub plamy z innych
płynów mogą również spowodować zagrożenie potknięciem się lub poślizgnięciem.
Maty muszą być przechowywane w temperaturze pomiędzy +5° C do mak. +30° C przed położeniem. Maty kładziemy
bezpośrednio na podłoże bez dodatkowego mocowania do posadzki (w przypadku wbudowanego systemu łączników) i
zwyczajnie dopasowujemy elementy do siebie.
DOBRA RADA: System łączników będzie łatwiej się pasował gdy zostanie pokryty wodą z mydłem w proporcjach około 10:1
(10 części wody i 1 część mydła).
Maty można bez problemu przycinać do dowolnego rozmiaru przy użyciu jednego z narzędzi tnących z listy poniżej. Dzięki temu
łatwo można dopasować kształt do wyłożenia wokoło nierówności, wystających części stałych, itp.
Narzędzie potrzebne do prawidłowego wyłożenia maty:
Pomiar:
• taśma miernicza, centymetr, miernik laserowy
Wycinanie i układanie:
• Nóż tapicerski, nóż, trymer
• Gumowy młotek, woda z mydłem

SYSTEM PUZZLI
Dla elastycznego systemu ułożenia wymagane jest podłoże
stałe takie jak: beton, lastryko, gumożywica, asfalt, itp.

Wszystkie nasze produkty pokazane w tym katalogu są dostępne w naszym systemie puzzli
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