Fordeler med Modular Matting
1. Rengjør i alle retninger – enhver retning med gående trafikk blir rengjort på grunn av
mattens rengjørende overflate
2. Enkel installasjon – montering og demontering – lett å bære og å håndtere. Installatører liker
matten godt
3. Enkelt vedlikehold og enkel rengjøring – daglig eller regulær støvsuging – det er ikke
nødvendig å ta ut hele matten for å fjerne skitt, sand, fuktighet, etc.
4. God plass for skitt – mer plass sammenlignet med matter med aluminiumsprofiler –
avgjørende for effektiv rengjøring og beskyttelse av nærliggende områder fra å bli skadet
5. Forbedret struktur – test med høye hæler – forhindrer snubling og fall med høye hæler
6. Fleksibel og enkel justering hvis gulvets overflate ikke er helt flat
7. Høy holdbarhet – se resultatet av mekanisk trykk test – ca. 2 tonn (dette tillater i praksis
temporær biltrafikk hvor bøying og deformering ikke er observert. Eksempelvis foran
hotelinnganger eller innganger til shopping centra hvor varetransport kjører over
inngangsmattene).
8. Billig utskiftning – Hvis noen moduler skulle bli skadet, er utskiftning billig fordi det gjelder
kun en eller noen moduler – ikke hele matten
9. Allsidig løsning – Modular 9300 er allsidig, vil fungere som matter av gummi eller med
børster. Denne er rimeligere og mer effektiv i mange tilfeller
10. Individuell utforming – Modular 9300 og 9900 kan sammen gi ønsket utforming. Tekstil kan
legges der det er mest hensiktsmessig
11. Avansert tekstil – tekstilen som benyttes er 3M Nomad Aqua 85, polyamid som er mer
slitesterk sammenlignet med polypropylen som brukes i aluminiums matter. Polyamid fiber
kan absorbere 4 liter vann pr. kvadratmeter
12. Temperatur – effektiv og sikker i et bredt temperatur spekter (testet i temperaturer mellom
minus 30 grader Celsius til pluss 80 grader Celsius). Modular har blitt testet i Sibirsk klima ved
minus 57 grader Celsius med godt resultat
13. Lavere transport utgifter – størrelsen på eskene og relativ lav vekt
14. Rask utlegging – Modular er klar for montering og omgående bruk.
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