
T-Mat Flex
Vaskbar tekstilmåtte med høj absorption

Kundefordele
 Fibrene i T-Mat Flex er snoede, og giver en effektiv og slidstærk 

måtte der både plejer og aftørrer snavset og fugten. T-Mat Flex 
absorberer hele 3,5 l/m² .

 T-Mat Flex fås i en flot mørkegrå farve – som passer fint ind i 
butikken, hotellet, kontoret eller andre entréer.

 Bagsiden er lavet af 100% nitrilgummi. Det giver en fleksibel 
bagside som ligger stabilt på gulvet. Måtten er let at rulle  
sammen, der letter rengøringen under måtten. Men frem for 
alt, gør det, at måtten kan maskinvaskes og tørres ved 60° C.

 T-Mat Flex findes i to størrelser: 60x85 og 85x150 cm. Fås også 
i skræddersyet mål - bredde 85 eller 115 cm og valgfri længde 
mellem 150 - 800 cm.

 T-Mat Flex er brandklassificeret Cfl.

Vedligeholdelse
Støvsug måtten regelmæssigt - dagligt eller et par gange om ugen 
afhængig af antal passager og vejret.

Da T-Mat Flex er en vaskbar måtte kan støvsugning naturligvis 
erstattes af vask i maskine, se bagside.

Husk, at en effektiv måtte bærer meget snavs. Jo oftere en 
måtte vedligeholdes jo mere vil den holde på snavset.

Produktbeskrivelse
T-Mat Flex er en effektiv og stilfuld aftørringsmåtte, der passer  
til mange forskellige indgange.

Mere end 80 % af snavset i bygningen kommer ind udefra.  
Med effektive måtter stoppes snavset allerede i entréen. Mindre 
besmudsning gør den daglige rengøring lettere og slitage mindre.

Anvendelseområde
T-Mat Flex er velegnet til steder med vaskemaskine, hvor man  
selv vil stå for vedligeholdelsen af måtten.

I meget trafikerede indgange placeres T-Mat Flex som sidste trin  
i en komplet indgangsløsning sammen med V-Mat skrabemåtte.

I den lille entré eller indgangen i et vindfang klarer T-Mat Flex 
sig godt uden en skrabemåtte.

Teknisk specifikation
•	Fibrene	er	produceret	af	100	%	HTN	(high	twisted	nylon).
•	Slidstærk	farve	takket	være	at	nylonfibrene	allerede	farves	 

i granulatet.
•	Åben	klippet	luv	af	snoede	fibre,	500	gr/m².
•	Bagside	100%	nitrilgummi.
•	Højde:	totalt	11	mm	heraf	luv	7	mm.
•	Vægt	(total):	2.280	gr/m².
--Vandbinding: Ca. 3,5 l/m².
--Maskinvask og tørring ved 60° C.

12-17

Vileda Professional / 
FHP, Filial af Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB, Sverige
Tel.	+	45	70	21	00	52	
www.vileda-professional.dk	•	vileda.professional.dk@fhp-ww.com

Torkmattor - tektilmattor Mørkgrå 60 x 85 cm 
2 st/ kart

Mørkgrå 85 x 150 cm 
1 st/ kart

Mørkgrå kunde tilpasset 
B: 85 alt. 115 cm + valgfri længde 

(min 1,5 m og max 8 m)

T-Mat-Flex 141232 141233 524162


