REMOPLA

Toepassing
Remopla matten zijn de optimale
oplossing voor kwetsbare terreinen die op
korte termijn beschermd moeten worden
en voor terreinen die zware belasting
moeten kunnen dragen.
Dit materiaal is vooral geschikt voor het creëren van
parkeerplaatsen, voor het aanleggen van aanvoerroutes
op atletiekbanen, tennisbanen, ijspistes, sporthalvloeren,
e.d.
Ook bruikbaar voor het creëren van werkplatforms zonder
dat de ondergrond speciaal hoeft voorbereid te worden.
Dit vloersysteem maakt het mogelijk om toegang te
verlenen tot heftrucks, auto’s, vrachtwagens en kranen op
uw terrein.
Remopla kan verder gebruikt worden als ondergrond voor
podia en tribunes, als basis voor het storten van aarde of
zand, bijvoorbeeld in hallen waar motorcross of
evenementen met paarden worden gehouden.

Eigenschappen
Remopla panelen zijn dikke en vrij zware matten. Ze zijn
koppelbaar en wanneer ze op een vlakke ondergrond
worden gelegd, levert het een gesloten oppervlak op.
De bovenlaag is voorzien van antislipnoppen.

Het leggen van de matten
De matten worden met de hand gelegd.
Om een fragiele ondergrond en/of de onderzijde van onze
matten te beschermen tegen vuil, maken we gebruik van
geotextiel.
Wij zorgen voor de aan- en afvoer. Op verzoek regelen we
ook de opbouw, afbraak en de eindreiniging.

Levering
Remopla leveren wij aan
op pallets.
We hebben ter plaatse
een 2,5T heftruck nodig
voor het laden en
lossen.

Milieuvriendelijk,
duurzaam en
voordelig
Remopla bestaat uit
100% gerecycleerd
rubber en kan, wanneer
ze na zeer lang gebruik
afgedankt is, terug
gerecycleerd worden.
Tot nu toe gebruikte
men voor hogervermeld
gebruik dikwijls hout of
van hout afgeleide
producten. Door
Remopla te gebruiken,
beschermen we de
natuurlijke rijkdommen.

TECHNISCHE FICHES REMOPLA
UNIVERSELE MATTEN
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Deze matten vormen een naadloos oppervlak op een vlakke ondergrond
De matten vangen onregelmatigheden van een terrein op
Gewicht van een mat: 32 kg
Oppervlakte van een mat: 0,87 m²
Kleur: zwart
Materiaal: gerecycleerde rubber, 100% recycleerbaar, biologisch en
ecologisch verantwoord
• Omgevingsinvloed:
• Warmtebestendig tot 60° C
• Koudebestendig
• UV stabiel
• Onontvlambaar B2
• Maximum belasting van een mat: 33kg/ cm²
• Gemakkelijk met de hand te leggen (minstens 2 personen)
TWEEZIJDIGE MATTEN

• Dit model is tweezijdig te gebruiken en wordt voornamelijk verhuurd voor
indoor oplossingen, bijvoorbeeld voor het beschermen van uw sporthalvloer.
Ook bruikbaar outdoor ter bescherming van uw atletiekpiste.
• Gewicht van een mat: 24 kg
• Oppervlakte van een mat: 0,87 m²
• Kleur: zwart
• Materiaal: gerecycleerde rubber, 100% recycleerbaar, biologisch en
ecologisch verantwoord
• Omgevingsinvloed:
• Warmtebestendig tot 60° C
• Koudebestendig
• UV stabiel
• Onontvlambaar B2
• Maximum belasting van een mat: 35kg/ cm²
• Gemakkelijk met de hand te leggen

