REMOPLA TWEEZIJDIG

Toepassing
De tweezijdige Remopla matten zijn de
optimale oplossing voor kwetsbare
terreinen die op korte termijn beschermd
moeten worden.
Dit materiaal is vooral geschikt voor het beschermen van
atletiekbanen, tennisbanen, ijspistes, sporthalvloeren, e.d.
Het is ook bruikbaar voor het creëren van werkplatforms
zonder dat de ondergrond speciaal voorbereid moet
worden.
Met dit vloersysteem krijgen heftrucks, auto’s,
vrachtwagens en kranen toegang tot uw terrein.
Onze tweezijdige Remopla vormt, in combinatie met
plastic, de ideale bescherming van bijv. uw sporthalvloer
tijdens evenementen.

Eigenschappen
De tweezijdige Remopla panelen zijn dunne doch vrij zware
matten. Ze zijn koppelbaar en wanneer ze op een vlakke
ondergrond worden gelegd, levert het een gesloten
oppervlak op.
Zowel de bovenlaag als de onderlaag 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 tegen vuil te beschermen, maken we gebruik van
plastic.
Wij zorgen voor de aan- en afvoer. Als u daarom vraagt,
regelen we ook de opbouw, afbraak en eindreiniging.

Levering
Remopla wordt op
pallets aangeleverd.
Ter plaatse hebben we
een 2,5T heftruck nodig
voor het laden en lossen.

Milieuvriendelijk,
duurzaam en
voordelig
Remopla matten
bestaan uit 100%
gerecycleerd rubber en
kunnen, wanneer ze na
intensief gebruik worden
afgedankt, opnieuw
worden gerecycleerd.
Tot nu toe werd voor
hogervermeld gebruik
vaak gebruikgemaakt
van hout of van hout
afgeleide producten.
Door Remopla te
gebruiken, beschermen
we de natuurlijke
rijkdommen.

TECHNISCHE FICHE TWEEZIJDIGE REMOPLA
__________________________________________________
 Dit model is tweezijdig te gebruiken en wordt voornamelijk verhuurd voor
indooroplossingen, bijv. voor het beschermen van uw sporthalvloer. Ook
outdoor bruikbaar ter bescherming van uw atletiekpiste.
 Gewicht van een mat: 24 kg
 Afmetingen: (l x b x h) 1,2 x 0,8 x 0,022 m
 Kleur: zwart
 Materiaal: gerecycleerd rubber, 100% recycleerbaar, biologisch en
ecologisch verantwoord
 Omgevingsinvloed:
 Warmtebestendig tot 60 °C
 Koudebestendig
 UV-stabiel
 Onontvlambaar B2
 Maximumbelasting van een mat: 35 kg/cm²
 Gemakkelijk met de hand te leggen
 Transport: max. 920,96 m² per trailer

