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1. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Mata wykonana z mieszanki gumowego granulatu oraz kleju PU. Wulkanizowana przy użyciu pras pneumatyczno-

hydraulicznych. Zamki typu puzzel są wycinane za pomocą strumienia wody, dzięki czemu maty idealnie łączą się i tworzą 

jednolitą powierzchnię. 

2. PRZEZNACZENIE 

Mata cechuje się doskonałą amortyzacją i stanowi powierzchnię ochronną dla podłogi. Redukuje ryzyko urazów podczas 

aktywności sportowej. Posiada wiele zastosowań, może być stosowana w siłowniach, klubach fitness, warsztatach 

samochodowych, garażach, chodnikach, ciągach komunikacyjnych, jako podłoga wokół lodowisk, basenów ogrodowych, jako 

wykładzina na placach zabaw oraz siłowniach na świeżym powietrzu itd. 

3. PARAMETRY TECHNICZNE: 

• Struktura powierzchni gładka, wiernie odbijająca formę, bez pęcherzy i niedolewów oraz widocznych pęknięć, 

• odporna na wysokie i niskie temperatury (od -300C do +700C), 

• twardość ok. 650sh +/- 10, 

• wytrzymałość na rozciąganie min 3 MPa, 

• tolerancja wymiarów: grubość do 1,5 mm; długość/szerokość do 5 mm, 

 

Wymiary mat 1000x1000, 500x500 oraz 250x250 typu puzzel/kwadrat: 

 

4. DOPUSZCZALNE WADY: 

• Niejednorodność gęstości powierzchni tzw. „przecienienia” – ściśle związane z technologią produkcji, nie wpływa na 

parametry techniczne oraz eksploatację mat, 

• pęcherze i odkształcenia powierzchni nie większe niż 1 cm2, 

• pęknięcia nie dłuższe niż 5 mm i głębsze niż 1,5 mm, 

• niedolewy, pęcherze, plamy po kleju, pęknięcia nie powinny zajmować więcej jak 5 % powierzchni całkowitej produktu, 
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5. KONFEKCJA I MONTAŻ: 

• Maty gumowe należy układać tak jak leżą one na paletach, bez obracania - zapewni to dokładne dopasowanie i 

najmniejszą szczelinę między poszczególnymi puzzlami. UWAGA: Nie należy chwytać mat za ich końcowe graniczne 

puzzle tzn. „zamki”. 

• Biorąc pod uwagę sugestie klientów, oraz fakt, że kolor czarny jest najtrudniejszy w utrzymaniu czystości, do produktu 

dodajemy  znikomą ilość granulatu białego, pozwala to na „zgubienie” zabrudzeń które na pewno pojawią się na 

podłodze w trakcie jej użytkowania, 

• maty można układać na zakładkę, lecz zalecamy układanie mat w rzędach, zapewni to dokładniejsze dopasowanie 

elementów, 

• maty są mokre, ponieważ wymaga tego proces produkcyjny, 

• maty należy ułożyć w terminie do trzech tygodni po ich otrzymaniu aby zapobiec procesowi pleśnienia, 

• biały nalot na matach jest pozostałością po płynie antyadhezyjnym (mydło), którym zabezpieczane są formy, zniknie on z 

upływem czasu po kilku przetarciach mopem, 

• po zamontowaniu podłogi, odczuwalny będzie zapach nowego produktu, który zaniknie wraz z upływem czasu, 

• zalecamy układanie mat na piance montażowej polietylenowej o grubości przynajmniej 5 mm, 

• maty można przycinać do odpowiedniego kształtu za pomocą noża introligatorskiego lecz wiąże się to z utratą gwarancji, 

• ze względu na termokurczliwość gumy, maty należy układać w temperaturze w jakiej będą użytkowane w późniejszym 

czasie. 

6. PAKOWANIE 

Wyroby są pakowane na paletach o wymiarach 105x105 cm. Paleta owinięta folią „stretch” i jeżeli jest taki wymóg dodatkowo 

spięta taśmą polipropylenową. Przy realizacji niewielkich zamówień dopuszcza się wysyłkę mat zwiniętych w rulon owiniętych 

folią. 

7. CZYSZCZENIE 

W związku z tym, że maty posiadają mikro-pory należy je odkurzyć przed myciem. Maty można myć wodą z dodatkiem 

detergentów (np. płyn „Ludwik”, mydło w płynie). Przy dużym zabrudzeniu (kurz, talk, pleśń) maty można umyć myjką 

ciśnieniową z dyszą rotacyjną jednocześnie zachowując bezpieczną odległość maty od dyszy aby zapobiec uszkodzeniom maty. 

8. GWARANCJA/REKLAMACJA PRODUKTU 

Informacje odnośnie gwarancji, formie i zasadach reklamacji zostały przedstawione w Karcie Gwarancyjnej. 

9. ZWROT PRODUKTU 

Zgodnie z Art. 12 ust. 1 pkt 10 oraz zgodnie z art. 23 ustawy, w odniesieniu do umów zawieranych na odległość informujemy, że 

w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu produktu, koszty dostawy pokrywa w całości kupujący. 


