DYCEM HYGIENMATTOR
- torr zonbarriär

HYGIENMATTOR
» Torr zonbarriär - fri från flytande kemikalier
» Minskar korskontamination/allergenspridning
» Flyttbara eller fastlimmade

En del i IWAB-konceptet

DYCEM Hygienmattor
DYCEM hygienmattor är en zonbarriär framtagen för att på ett säkert och effektivt sätt avgränsa renzoner och minska risken för korskontamination i områden där personal och vagnar rör sig mellan zoner. Mattan har en patenterad vidhäftande ytbeläggning med inbyggda antimikrobiella egenskaper
som fångar upp och inaktiverar partiklar och mikroorganismer på skor och truckhjul, vilket minskar
risken för korskontamination i känsliga produktionslokaler som tex renrum eller allergenfria lokaler.

CleanZone
Matta för fast montering avsedd för både personal och lättare vagntransporter (max 100 kg).
Mattan limmas fast på ett torrt och plant underlag och skall
inte placeras i våta områden, där rengöringsmedel och
högtryckspolning sker regelbundet.

WorkZone
Fastmonterad matta för tung trucktrafik och stora personalflöden. I övrigt samma som CleanZone.
Samtliga fastmonterade mattor levereras med dubbelhäftande tejp och lister. Installation sker med efter utvärdering på plats av certifierade mattläggare.

Floating Floor System
En flyttbar matta passar i utrymmen där fastinstallationer
inte är möjliga, till exempel i våta utrymmen eller vid känsliga eller svårlimmade underlag. Flyttbara mattor bör inte
belastas med hjultrafik över 100 kg och kan tillverkas i såväl CleanZone- som WorkZoneutförande.
Flyttbara matttor rengörs med samma teknik som fastmonterade mattor, men skall även regelbundet rengöras
på undersidan.
Produkt
Montering
Funktion
Tjocklek
Bredder
Längder

Floating Floor System
Flyttbar
Person- och lätt vagntrafik
4 mm
1,2 m eller 2 m
1, 2, 3, 4 m

CleanZone
Fastlimmad
Person- och lätt vagntrafik
2,1 mm
1,2 m eller 2 m
2, 3, 4, 6 m
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WorkZone
Fastlimmad
Person- och trucktrafik
2,1 mm
1,2 m eller 2 m
2, 3, 4, 6 m

