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Unimat CoCoMat jest matą z włókna kokosowego, która pochłania 
wilgoć i usuwa brud. Mata wejściowa jest idealna do stosowania 
w pomieszczeniach handlowych, biurowych, budynkach mieszkalnych, 
hotelowych itp. gdzie ruch uliczny jest średni. Idealnie nadaje się 
do tworzenia jednolitych, bezkierunkowych stref czystości. 
Unimat CoCoMat wykonana jest z naturalnego włókna kokosowego, 
dlatego posiada przyjemny dla oka  jednolity i regularny wzór. 
W przeciwieństwie do tego, czego można się spodziewać, 
włókno kokosowe wchłania duża ilość wilgoci, dlatego po przejściu 
przez tę matę dalej, posadzka jest czysta. 
Unimat CoCoMat zapobiega rozprzestrzenianiu się wilgoci i brudu, 
co przekłada się na niższe koszty utrzymania i czyszczenia wszystkich podłóg. 
Ponadto idealnie nadaje się do wyciszenia stref wejścia do budynków. 
Podłoże z PVC wzmocnione włóknem szklanym bez ftalanów chroni również 
podłogę pod spodem przed wnikaniem wilgoci. 
Dzięki jasnej i różnorodnej gamie kolorystycznej [ na zamówienie], mata z włókna kokosowego 
dobrze wygląda w nowoczesnych i tradycyjnych warunkach. 
Ten autentyczny i solidny produkt jest wynikiem dziesięcioleci doświadczeń i rzemiosła, 
wyprodukowany w UE. 
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Specyfikacja techniczna

materiał runa 100% naturalne runo kokosowe

podkład PVC with integrated stability scrim 

podstawowe podłoże -

konstrukcja runa welur

struktura naturalna/kolorowa: jednolita/liniowa

ilość kolorów 13

waga runa ISO 8543 13 mm: ± 2,35 kg m² 
17 mm: ± 2,65 kg m² 
20 mm: ± 3,15 kg m² 
23 mm: ± 3,60 kg m² 
28 mm: ± 4,35 kg m²

całkowita waga ISO 8543 13 mm: ± 5,35 kg m² 
17 mm: ± 5,65 kg m² 
20 mm: ± 6,15 kg m² 
23 mm: ± 6,60 kg m² 
28 mm: ± 7,65 kg m²

wysokość runa ISO 1766
naturalny: 10, 14, 17, 20 & 25 mm                                              
kolor: 14 & 20 mm, paski: 14 mm

całkowita wysokość ISO 1765
naturalny: 13, 17, 20, 23 & 28 mm                                               
kolor: 17 & 23 mm, paski: 17 mm

gęstość runa ISO 8543 nie badano

liczba włókien ISO 1763 ± 38.000 /m² 

klasyfikacja stosowania EN 1307 naturalny: 31, kolor: nie badano

klasyfikacja zużycia EN 1963 32

wygoda użytkowania EN 1307 LC5

przydatność na schody EN 1963 nie badano

przydatność pod krzesła z kółkami EN 985 nie badano

stabilność wymiarowa ISO 2551 nie badano

odporność na światło ISO 105 B02 naturalny > 6, kolor nie badano

odporność na wodę ISO 105 B01 naturalny 3-4, kolor nie badano

odporność na ścieranie ISO 105 X12 naturalny 3-4, kolor nie badano

odporność na słoną wodę ISO 105 E02 naturalny 3-4, kolor nie badano

odporność na mydła BS 1006 naturalny 3-4, kolor nie badano

odporność na rozpuszczalniki organiczne ISO 105 X05 naturalny 3-4, kolor nie badano

zdolność absorbcyjna TNO W6034 17 mm: ± 7,1 l/m²

reakcja na ogień EN 13501 Efl , na zamówienie Cfl-s1

klasa antypoślizgowa EN 13893 DS

antystatyczność ISO 6356 2,0 kV

zdolność absorpcji piasku kolor nie badano

ocena optyczna kolor nie badano

Deklaracja właściwości użytkowych Tak

szerokość rolki 100 cm & 200 cm            

długość rolki [tolerancja +/- 15%] ± 12,5 m - 28 mm  ± 10 m

wymiary gotowe na zamówienie
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