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Beschermingstechniek en Stofbeheersing 

30 klevende sheets 
Sheets genummerd 
Past onder elke deur 
Minder vervuiling / besmetting 
Schone ruimtes blijven schoon 
Extra brede uitvoering 
Ook geschikt voor rollend materieel  

  

Productinformatie 

Kleefmat – Sticky Mat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Product definitie Handige zelfklevende 

inloopmat of stofmat  met 
30 geïndexeerde en afpel-
bare kleef vellen. Boven-
kant van elke sheet is licht 
klevend. Door de kleefmat 
te belopen worden de 
schoenzolen, maar ook 
wielen, automatisch 
ontdaan van vuil en of stof, dat achter blijft op het  klevende oppervlak van de 
kleefmat. Op deze manier blijven schone ruimtes schoon.  

 
 Toepassingsgebied Bij verhuizingen en verbouwingen of in computerruimtes of bij zorginstellingen, 

legt u deze handige schoonloop mat, ook wel “Sticky Mat” genoemd, vóór de  
ingang van elke schone en of opgeleverde ruimte. Dit product dat zijn 
oorsprong vindt in de zogenaamde “Cleanrooms”, zorgt ervoor dat schone of 
opgeleverde ruimtes, ook schoon blijven. Door er met karren of containers 
overheen te rijden worden de wielen automatisch van vuil en stof ontdaan.   

 
Eigenschappen - Snelle wisseling van de klevende vellen 

- Altijd een vuil- en stof opnemende sheet bovenop  
  - Continue beschermt  tegen vuil- en stofoverdracht naar aangrenzende ruimtes 

  - Ook geschikt voor rollend materieel 
  - Veilig! De kleefmat wordt aan de ondergrond gefixeerd 
  - Vrij van schadelijke stoffen en thermisch recyclebaar 
   
 Technische data Drager  Klevende LDPE folie 
  Afmeting   66 cm x 114 cm x 2 mm 
  Kleur  wit met transparante vellen 
  Aantal vellen 30 stuks genummerd van 1 tot 30 
 
 Verwerking Zorg voor een schone, droge, stofvrije ondergrond alvorens u de “Sticky Mat” 

aanbrengt door middel van de kleefstroken aan de onderzijde.  
Verwijder het eerste schutvel van de bovenkant van de Kleefmat is klaar voor 
gebruik. Aanbreng- en gebruikstemperatuur van -10 °C tot 70 °C 

  
 Artikelnummer 2.07.001   levering per stuk  
 
 Belangrijk Voor een gemakkelijke verwijdering van de kleefmat adviseren wij ons 

Exhibition tape. Deze dubbelzijdige tape is aan één zijde sterk en aan de andere 
zijde zwak klevend.  

 
 Opmerking Uitgave februari 2014. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties. Wijzigingen 

voorbehouden. Alle gegevens zijn bedoeld als algemene informatie over onze producten 
en hun toepassingsmogelijkheden, en hebben niet de betekenis van een garantie van 
bepaalde eigenschappen van deze producten.  Aan de inhoud van deze uitgave kunnen 

 Sellco © 2014 derhalve geen rechten worden ontleend.   
 


