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Notrax® Matten Pictogrammen
Zeer intensief gebruik
Aanbevolen voor zeer intensief gebruik in
industriële omgevingen.

Antislip
Matten met een speciaal ontwerp of
oppervlaktepatroon voor extra tractie
en grip.

Blootsvoets
Aangenaam zacht en warm onder blote
voeten.

Intensief gebruik
Aanbevolen voor intensief gebruik in
industriële omgevingen.

Isolatie
Tegen kou, warmte, vibraties en geluid.
Isoleert staande werknemers van de
koude/vochtige vloer, waardoor de voeten
warm blijven en het algehele welzijn en
comfort verbetert.

MicroStop™
Antibacteriële behandeling die de groei
van micro-organismen zoals bacteriën
en schimmels die geur, vlekken en
productbederf kunnen veroorzaken,
verhindert.

Licht gebruik
Aanbevolen voor licht gebruik in
industriële omgevingen.

Drainage
Matten met een open structuur waardoor
vloeistoffen en vuil afgevoerd worden,
waardoor een veilige en droge werkplek
ontstaat in een vochtige omgeving.

Reiniging
Geschikt voor reiniging met een
hogedrukspuit.

Notrax® Product Tests
Alle Notrax® producten worden aan strenge
tests onderworpen voordat ze op de
markt worden geïntroduceerd. Deze tests
worden door onafhankelijke testinstituten
uitgevoerd. Onze Producttestschema’s geven
de volgende relatieve vergelijkingen aan
tussen de verschillende Notrax® matten,
beschreven in elke categorie in deze
brochure:

materiaal wanneer onderworpen aan 5000 toeren
van een schuurwiel. Hoe hoger de waarde van de
testwijzer, des te groter de slijtvastheid.

Slijtvastheid
Deze waarde geeft aan hoelang het duurt voordat
een mat zijn functionaliteit verliest. Dit is een
versnelde slijtagetest waarbij het resultaat wordt
uitgedrukt in het totale gewichtsverlies van het

Anti-vermoeidheid
Deze test geeft een indicatie van het comfort
dat een mat biedt. De test meet eerst de
oorspronkelijke dikte van de mat. Daarna wordt
druk op de mat uitgeoefend en wordt de dikte van
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Slipvastheid
Geeft de slipvastheid van een mat aan. De test
meet de kracht die nodig is om het wegglijden
van een lading over de mat te veroorzaken. De
coëfficiënt is de uitkomst van de benodigde kracht
gedeeld door het gewicht. Hoe hoger de waarde
van de testwijzer, des te groter de slipvastheid.

de mat wederom gemeten. Het verschil tussen
deze twee metingen wordt doorvering genoemd.
Hoe hoger de waarde van de testwijzer, des te
groter de antivermoeidheidseigenschappen.

Voorbeeld producttest indicator

PRODUCT TEST
Slijtvastheid
Antislip
Anti-vermoeidheid
GOOD BETTER BEST
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Antislip Hygiënische Matten Oplossingen
Notrax® hygiënische matten zorgen voor
een gezondere en veiligere omgeving in
douchefaciliteiten en kleedkamers.
Waarom hygiënische matten?
Gemeenschappelijke sport-en recreatieomgevingen, die zelden
worden gereguleerd door gezondheidsautoriteiten, zijn ideale
broedplaatsen voor bacteriën die infecties verspreiden.
Een hygiënisch beleid is al heel gebruikelijk voor gedeelde faciliteiten
inclusief een geen schoenen beleid (ter voorkoming van het
binnenkomen en verspreiden van vuil of verontreiniging), douche
gewoontes (voor het binnengaan van zwembaden en bubbelbaden),
handhygiëne, reiniging en ontsmettingsprocedures, het voorkomen
van delen (handdoeken en persoonlijke voorwerpen die in aanraking
komen met de blote huid).
Onlangs zijn er een aantal ernstige gezondheidsproblemen
voorgegevallen van een stafylokok infectie (MRSA methicillineresistent staphylococcus aureus), in sportscholen en kleedkamers, wat
heeft geleid tot een toenemende aandacht voor hygiëne in openbare
douches, sportscholen en kleedkamers. Hygiënische matten zijn een
belangrijk onderdeel voor een hygiëne beleid. Hygiënische matten
worden behandeld met anti-microbieel om de groei van bacteriën,
schimmels en andere micro-organismen welke geuren, huiduitslag,
voetschimmel en andere huidinfecties veroorzaken, te voorkomen. De
mat is ontworpen om comfortabel en warm aan te voelen voor blote
voeten, gebruikers te isoleren van de koude en vaak natte vloeren,
terwijl het ook grip biedt voor het voorkomen van glij- en valpartijen.  
Waarom ook antislip?
Een van de meest gebruikelijke oorzaken van ongelukken bij het
zwembad zijn glij- en valpartijen. In en om gezamenlijke kleedkamers
heen, zwembaden en doucheruimtes zijn een risico voor glij- en
valpartijen door natte, gladde en koude vloeren. Ook het gebruik van
shampoos, zeep en oliën versterkt dit probleem vaak.
Daarom zijn hygiënische matten ook ontworpen om slipvastheid te
geven waar buitensporig veel water, oliën en shampoos normaal
gesproken de vloer of tegels glad zouden maken. Het antislip
oppervlakte is ontwikkeld om grip te bieden, terwijl het nog steeds
comfortabel en warm aanvoelt met blote voeten. Een basis grip
voorkomt dat de mat gaat schuiven en glijden.
Waarom matten?
Antislip materialen blijven niet voor altijd bruikbaar. Gecoate antislip
vloeren kunnen verstopt raken, zelfs na schoongemaakt te zijn door
een ophoping van microscopische vlekken (oliën, eiwitten, vet).
Men zou de vloeren moeten blijven controleren, onderhouden en
vervangen om de effectiviteit te verzekeren van de antislip coating,
in en om zwembaden, zodat de zwemmers hier veilig op kunnen
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lopen. Wanneer dit niet gedaan is en de kanten van het zwembad
gevaarlijk glad zijn geworden, is het makkelijk voor zwemmers om uit
te glijden en te vallen waardoor serieuze verwondingen opgelopen
kunnen worden. Notrax® vloermatten zijn gemaakt van specifieke
formuleringen en met ontwerpen voor een goede hechting en directe
afvoer van vloeistoffen, die een effectieve, economische en duurzame
oplossing bieden om het risico van glij- en valpartijen te verminderen.

alleen directe afvoer en slipvastheid, ze voorkomen ook de groei van
micro-organismen die huidziektes veroorzaken. Het open raster laat
gemakkelijke afvoer van water toe terwijl de verhoogde structuur
voorziet van ventilatie voor gemakkelijk drogen en voorkomt dat de
mat gaat drijven. De matten zijn gemaakt van PVC of Polyethyleen,
welke bestand zijn tegen oliën van zepen, shampoos, shampoos en
chloor (wat vaak gevonden wordt in recreatiegebieden en zwembaden).

Notrax® Hygiënische Matten Oplossingen
Notrax® heeft de selectie van hygiënische matten uitgebreid om een
volledig assortiment te kunnen bieden voor zeer intensief, intensief
en licht gebruik. Het unieke ontwerp van deze matten geeft niet

Notrax® matten zijn beschikbaar in rollen of koppelbare tegels, welke
makkelijk gelegd, geïnstalleerd of op maat gemaakt kunnen worden
voor looppaden, vloeren van kleedkamers, doucheruimtes, saunas en
langs de kant van zwembaden om uitglijden te voorkomen.

523 Modular Lok Tyle™
• UV resistent, antibacteriële PVC modulaire tegels voor intensief
gebruik
• Totale dikte: 14,3 mm
• Gewicht: 5,2 kg per m2
Kleuren:
• Blauw, Zwart
Afmetingen:
• Tegel: 30,5 cm x 30,5 cm
Accessoires:
• Afgeschuinde randen en hoeken maken de installatie compleet en
minimaliseert struikelgevaar
• Rand: 5 cm x 30,5 cm
• Hoek: 5 cm x 5 cm

PRODUCT TEST
Slijtvastheid
Antislip
Anti-vermoeidheid
GOOD BETTER BEST
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Zacht en Warm voor
Blije Voeten
Duurzame hygiënische matten zorgen voor een gezondere en
veiligere omgeving in vochtige ruimtes, zoals doucheruimtes.
Het raster ontwerp zorgt voor slipvastheid en een
comfortabel oppervlakte voor blote voeten. Antimicrobieel
behandeld polyethyleen voorkomt de groei van schimmel en
bacteriën en verhoogt de hygiëne in vochtige ruimtes, zoals
kleedkamers, zwembaden, sauna's en douche faciliteiten.
Open structuur voor gemakkelijke afvoer van water, zeep,
shampoo en lotions waar slipvastheid essentieel is.  
Eenvoudig te reinigen en vereist minimaal onderhoud.

AKWADEK™

Aanbevolen toepassingen:
• Doucheruimtes, kleedkamers, garderobes, zwembaden,
sauna‘s, etc.
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Vochtige Omgevingen

Hygiënische Matten
536 Akwadek™
•
•
•
•

UV resistent, antibacteriële PVC raster matten voor intensief gebruik
Totale dikte: 12 mm
Gewicht: 7,5 kg per m2
Vrij van DOP, DMF, ozonlaag aantastende stoffen,
siliconen en zware metalen
Accessoires
• Zwarte koppelstukken
leverbaar voor uitbreiding
in de lengte en breedte
• 90-graden verbindingen

Kleuren:
• Blauw, Grijs
Hele rollen 10 m:
• 60 cm, 91 cm en 122 cm breed
Maatwerk:
• 60 cm, 91 cm en 122 cm breed
per strekkende meter

PRODUCT TEST
Slijtvastheid
Antislip
Anti-vermoeidheid
GOOD BETTER BEST

538 Gripwalker Lite™
•
•
•
•

UV resistent, antibacteriële PVC golvende matten voor licht gebruik
Totale dikte: 5,3 mm
Gewicht: 3,6 kg per m2
Vrij van DOP, DMF, ozonlaag aantastende stoffen,
siliconen en zware metalen

Kleuren:
• Blauw, Grijs

Maatwerk:
• 91 cm en 122 cm breed per
strekkende meter

Hele rollen 12,2 m:
• 91 cm en 122 cm breed

PRODUCT TEST
Slijtvastheid
Antislip
Anti-vermoeidheid
GOOD BETTER BEST

535 Soft-Step™
• UV resistent, antibacteriële polyethyleen golvende matten voor licht gebruik
• Totale dikte: 9 mm
• Gewicht: 4,3 kg per m2
Kleuren:
• Wit-gespikkeld, Beige, Blauw
Hele rollen 15 m:
• 60 cm breed
Maatwerk:
• 60 cm breed per strekkende meter

Accessoires:
• Koppelstukken
beschikbaar voor
uitbreiding in de
lengte en breedte
PRODUCT TEST
Slijtvastheid
Antislip
Anti-vermoeidheid
GOOD BETTER BEST
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Van droge tot vochtige omstandigheden, licht tot zeer
intensief gebruik. Gebruik deze catalogus om de juiste
Notrax® mat te kiezen voor de juiste toepassing.
Het zal bijdragen aan meer productiviteit,
werknemerstevredenheid en minder ongevallen.
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