
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATIE STOPPIT®-MATTEN 
 

 4610/060/L 4610/090/L 4610/120/L 

Formaat 60 x 60 cm 90 x 90 cm 120 x 120 cm 

Dikte 8 mm 8 mm 8 mm 

Aantal in verpakking 1 1 1 

Gewicht verpakking (bruto) 2,9 kg 6,8 kg 12,8 kg 

Samenstelling:      Geel polyurethaan met bovenlaag van polyester en silicone. 
  Draaghendels voor gebruiksgemak. 

 

Omschrijving:               Een afdichtingsplaat om stroomwegen in het geval van onvoorziene spillage te beschermen en 
blokkeren. Goed klevend om een goede hechting aan platen, afvoerroosters en verhoogde 
randen te bieden. 

 
Installatie: De mat uitrollen. 

Indien mogelijk voorafgaand aan de installatie alle verontreiniging van de rand van de af te dekken 
plaat verwijderen. 
De mat aanbrengen en controleren of de afmetingen flink groter zijn dan de afmetingen van het af 
te dekken oppervlak. 
Met de kleverige kant op de grond plaatsen. 
Alvorens op te slaan met zeep en water schoonmaken. 
De plaat eerst goed schoonvegen, oprollen en pas dan opbergen. 

 
Compatibiliteit: Goed bestand tegen water, olie en uiteenlopende chemicaliën bij kortstondige blootstelling. 

Volledige gegevens op verzoek verkrijgbaar. 
 

Houdbaarheid: 5 jaar voor een ongebruikt product in de originele verpakking. 
Het product blijft enkele jaren bruikbaar indien het na gebruik op juiste wijze wordt gewassen 
en opgeslagen in een koele omgeving. 
Bij blootstelling aan bepaalde omgevingsomstandigheden (te hoge of lage temperatuur, 
vochtigheid en uv-straling) kunnen de fysieke eigenschappen van het product veranderen. Het 
wordt derhalve aangeraden om het product tegen zonlicht te beschermen en bij kamertemperatuur 
(van 0 tot 40 °C) te bewaren. 
We raden u aan regelmatig te inspecteren of de buigzaamheid en kleefkracht van het product 
nog steeds geschikt zijn voor gebruik. 

 
Veiligheidsinformatie: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. 

Indien nodig, is er verder technisch advies beschikbaar. 
Verwijdering: Na gebruik moet zorgvuldig worden overwogen of het product kan worden verbrand, aangezien 

er giftige gassen kunnen worden geproduceerd. 
 

Opmerking: Alle vermelde gewichten, afmetingen en andere cijfers zijn bij benadering. 
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