
      
Brugsanvisning PUR kloakmåtte 

Anvendelse: Kloakmåtten af 100% polyurethan er designet til at beskytte, afdække og tætne afløb i tilfælde 
af utilsigtet spild af kemikalier og olier. Måtten er vandtæt, blød og klæbrig og tilpasser sig nemt eventuelle 
ujævnheder. Den er modstandsdygtig overfor olie, vand og de fleste kemiske produkter. 
Kloakmåtten placeres over afløbet for at forhindre væsker i at løbe ned i afløbet, imens spildet fjernes med 
hjælp af absorberende materiale, såsom klude, puder, sokker og granulat. Kloakmåtten har silikonevæv på 
oversiden så måtten ikke klæber. Kloakmåtten kan genbruges efter en almindelig vask med sæbevand. 

Før montering: Hvis muligt fjernes alt affald og snavs på den overflade, der skal dækkes. Udrul og påfør 
kloakmåtten med den klæbrige side nedad og sørg for, at dets dimensioner langt overstiger den overflade, 
der skal beskyttes. Gå på silikonesiden langs kanten så måtten bliver trykt ned i alle ujævnheder, så måtten 
bliver helt tæt. 

Efter montering: Vask den klæbrige overflade med sæbe og vand inden opbevaring. Tør forsigtigt den 
klæbrige side på kloakmåtten. Rul den så silikonesiden hele tiden er mod den klæbrige side.  

Opbevaring: Opbevar kloakmåtten væk fra sollys ved stuetemperatur (mellem 0 og 50 graders celcius). 
Levetid: 5 år for et ubrugt produkt i original emballage. Kloakmåtten kan leveres med smart gul 
opbevaringstaske med beslag til montering på væg. Herved opnås høj synlighed og tilgængelighed.  
Overhold de gældende regler i tilfælde af kontakt med farlige kemikalier. 
 
Produktspecifikation: 

- Øverste side: PES og silikone. 
- Nederste side: 100% polyurethane 
- Farve: Gul 
- Klæbeegenskaber: Høj ydeevne 
- Kemisk resistens: ingen kontraindikation mht. flussyre, formaldehyd, hexan, methanol, propylen, 

glykol, benzin og petroleum. 
FORSIGTIG:  
* Svovlsyre – let krympning 
* Phenol ved 50C – betydelig svælning (test udført over en periode på 3 dage) 

 
Maksimal driftstemperatur: 100 graders celcius i 30 minutter. 
Udførte test er givet til orientering. Det medfører ingen ansvar for os. Garantien gælder ikke i tilfælde af 
upassende brug. Udfør altid en foreløbig kontrol gennem test før brug, for at afgøre om kloakmåtten er 
egnet til det givne formål. 
 


