
HALKSKYDD

TBS 16 halkskyddsmatta

 

Produktinformation 
 

Materialet TBS 16 är en halvmjuk, flexibel och nötningsbeständig matta med mycket god 
vidhäftning varför den passar nästan överallt där behov finns för ett halksäkert underlag. 
Den tål UV-ljus extremt bra och klarar även måttlig påverkan från fett, oljor, lösningsmedel samt 
saltvatten. Dessa egenskaper gör materialet lämpligt för applikationer både inom och utomhus. 

 
Användningsområden 
● Båtar- i framförallt aluminium båtar har det visat sig att TBS 16 

bidrar till en tystare båt genom sin goda 
isolerande förmåga 

● TBS materialet eliminerar solreflexer och ger 
en behagligare förarmiljö 

● I vissa fall har man t.om. applicerat TBS16 för ett ökat estetiskt 
värde 

● Fartyg – däck, landgångar, stegar, fotsteg, trappor etc. 
● Simhallar/bassänger/trampoliner, vid kanter, trappor, steg, 

och golv 
● In/utlastningsytor speciellt vid sluttande plan 
● Fritidssektorn – husvagnar, husbilar – överallt 

där bättre friktion behövs 
● Nedstigningsbrunnar och dess fotsteg 

 
Egenskaper 
● En mycket flexibel polyuretanbaserad matta med starkt adhesiv. 
● Mycket resistent mot UV-ljus. Klarar värdet 7 enligt en skala 1-7. 
● God motståndsförmåga mot oljor, fett, lösningsmedel, 

samt saltvatten 
● Klarar nötning och intryckning mycket bra 
● Fäster bra på väl rengjorda ytor 
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Tekniska data 
● Tjocklek c:a 1,6mm Vikt c:a 2,4kg/m² 
● Kan användas inom temperaturområdet -30ºC till 80ºC 
● Brott vid 75% töjning 
● Mattans friktion är uppmätt enligt standard NFP 98831-4 

av Bro och Väglaboratoriet i Anger i Frankrike 
Värde vid torr yta 0,99 - vid våt yta 0,67 

 
 
 
 
 

 
Leverans 
Mattan lagerhålls fn endast i svart färg med bredd 1280mm. 
Mattan kan även fås i andra färger såsom; mörkgra, ljusgrå, 
blå, gul, grön, vit, beige(elfenben) samt 
rost-eller sandfärgad. 

 
Rullar finns i 10m längd i bredder 25, 40, 100, 300, 320, 
samt 600mm. Vi kan leverera den längd som önskas eller 
skära detaljer enligt er ritning så att montaget blir enklast 
möjligt. 

 
 
 
 
 
 

Skötselråd 
Håll mattan ren med vanligt vatten utblandat 
med helst biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel 
(ph värde 9 rekommenderas) 

 

 
 

Brygganläggning 
 

 
Färdtjänstbuss - ramp 

 

 
Buss - dörrar 

 

 

Handikapphiss 
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