
Cleartex
eMe megoldások

ergonóMia - MunkavédeleM - eszközvédeleM
burkolati termékek és szolgáltatások munka- és egészségvédelmi 
szempontok alapján



MunkavédeleM az alapoktól. Burkolati megoldások és kiegészítők. Felületi 
súrlódás mérés. tervezési segítség. Még többet szeretne? válasszon minket!

Pebble Trax
konfekcionált méretben és tekercsből elérhető ergonómiai szőnyeg

száraz, nagyterhelésű ipari, karbantartói és logisztikai környezetbe

Az ipari szférában egyre komolyabb probléma a munkaerő elvándorlás. Általában a több pénz, illetve a jobb körülmények 
befolyásolják a dolgozókat. Az EME megoldások részben javíthatják a munkakörülményeket, magasabb védelmet és 
komfortosabb körülményeket biztosítanak a dolgozóknak. Az ergonómia, mint tudományágazat foglalkozik az ember 
és a használati tárgyak, munkaeszközök, illetve a munkakörnyezet közötti harmónia megteremtésével. Vannak olyan 
munkaterek, amik jobban megfelelnek az optimális kialakításnak, és vannak olyanok, ahol a dolgozó kevésbé érezheti 
magát támogatottnak. A munkavédelem foglalkozás-egészségügyi aspektusára a fáradtságcsökkentő ergonómiai burkolatok 
tökéletes megoldást jelentenek. A munkabiztonság persze ennél többet kíván: a felületek botlás és csúszásmentes, a 
veszélyforrásokra jól látható jelzésekkel figyelmeztető platformot kell, hogy biztosítsanak. Az ergonómiai megoldások nagy 
része csúszásmentesített felülettel és színezett szélekkel, illetve sok-sok kiegészítővel ad választ arra kérdésre, hogy mivel 
lehet biztonságosabbá tenni az épületek, rámpák, állványzatok járófelületeit. És akkor még nem említettük a tulajdonosok 
további érdekeit, akik a dolgozók mellett az infrastruktúra, a munkagépek, munkadarabok épségéért is kockázatot vállalnak.

Cleartex eMe Megoldások - 3 alapvető érv az ergonómia mellett

Az állómunka rugalmatlan padlón rendkívül megterhelő ■ Az ergonómiai burkolatok csökkentik a stresszt és növelik a 
termelékenységet

A csúszós burkolat különösen balesetveszélyes ■ A speciális munkaszőnyegek és padozatok elnyelik a törmelékeket vagy a 
folyadékokat és biztonságos alapot biztosítanak a munkavégzéshez

Az elektrosztatikus sokk a berendezésekben jelentős kárt tehet ■ A munkaeszközök és munkadarabok egyszerűen és olcsón 
megvédhetők ESD elleni burkolati megoldásokkal



Cleartex
Burkolati Megoldások száraz környezetbe

Cleartex

   fejlesztés, gyártás, kereskedelem

   csomagolás, logisztika

alkalMazási területek határok nélkül - Cleartex eme megoldások

italpalackozó ■ gépipari munkaállomás ■ ipari állványzat ■ Karbantartó műhely ■ Járműipari futószalag ■ logisztikai 
raktár ■ szerver terem ■ ÖltÖző ■ esD véDett helyiség ■ élelmiszer feldolgozó ■ Összeszerelő munKapaD ■ információs pult

Nem tartalmazNak mérgező 
anyagokat

a R.E.a.C.H rendelet alapján

Pebble Trax ergonómiai szőnyeg
■ 12,7 mm vastag, zárt szerkezet
■ apró kavics mintázatú, hegesztésálló kivitel
■ SBR felület és PVC habmag

Cushion Trax R10 munkaszőnyeg
         ■ 14 mm vastag, zárt szerkezet
         ■ gyémánt mintázatú, R10 felület
         ■ Unifusion technológiával laminált

Marble Sof-Tyle ergonómiai szőnyeg
        ■ 12,7 mm vastag, zárt szerkezet
        ■ dekoratív, márványos kinézetű sima felülettel 
        ■ SBR felület és PVC habmag

Posture mat ergonómiai szőnyeg
        ■ 19 mm vastag, zárt szerkezet
        ■ testhelyzet javító hatású
        ■ tömör SBR alapanyag

HogHeaven olajálló munkaszőnyeg
        ■ 16 mm vastag, zárt szerkezet
        ■ rombusz mintázatú, olaj- és zsírálló kivitel
        ■ NBR felület és PVC habmag

SureStep R10 csúszásmentes PVC
        ■ 2,0 mm vastag, 0,7 mm koptató réteg
        ■ R10 csúszásmentes felület, Bfl-S1 tűzállóság
        ■ tercses PVC 24 színben

ClearSafe 7 moduláris, ipari PVC
        ■ 7 mm vastag, 50x50 cm modulok
        ■ R10 csúszásmentes felület, Cfl-S1 tűzállóság
        ■ PVC modulok

https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/184
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/22
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/223
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/24
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/15
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/11/106
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/10/224


PeBBle trax
Ergonómiai szőnyEg száraz, ipari környezetbe

A vastagabb szerkezetének köszönhetően csökkenti a hosszú, álló munka okozta fáradtságot, illetve fájdalmat, és hideg 
aljzaton hőszigetelő hatású. A gumiborításnak és a habszivacs magnak köszönhetően megvédi a lehulló munkadarabokat 
vagy eszközöket a töréstől, sérüléstől. A szórt kavics mintázat iránytól függetlenül csúszásmentes platformot 
biztosít az álló vagy pakolással járó munkák esetén. Az SBR (butadién-sztirol kaucsuk) magas szakítószilárdsággal, 
illetve hő- és kopásállósággal rendelkezik ezért olyan helyen is optimális választás, ahol több műszakban, nagy 
terhelés mellett végzik a termelést.  A szőnyegek kiszereléstől függetlenül fekete színben kerülnek előállításra.

Tulajdonságok
12,7 mm vastag munkaszőnyeg

zárt szerkezet - alacsony szennyezettségű helyekre
hegesztésálló kivitel

SBR csúszásmentes felület
mikrocellás PVC hab a komfortért

RedStop csúszásgátló hátlap
alacsony tömeg (5 kg/m2), könnyű mozgathatóság

rámpázott szegély
2 konfekcionált méret (60x91 cm, 91x152 cm)

3 tekercsméret (60cm / 91 cm / 122 cm x 22,8 m)

Nem tartalmaz mérgező
anyagokat!

a R.E.a.C.H rendelet alapján

A szőnyeg elérhető 2 konfekcionált 
kis méretben, (60x91 cm, 91x152 
cm), illetve 3 különböző szélességű 
(60 cm / 91 cm / 122 cm x 22,8 m) 
teljes tekercses kivitelben. A szőnyeg 
foszlásmentességet garantáló Unifusion 
technológiával készül: természetes gumi 
tartalmú keverék a járófelülete, amit 
mikrocellás PVC habra laminálnak, majd 
RedStop csúszásmentes hátlapot kap. 

Pebble Trax
ipari munkaállomások elé, hegesztési alkalmazásokhoz

https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/184


Csúszik a padló? még szárazon is? 
CsúszásmEntEsítő kezeléssel egy pillanat alatt megoldjuk. válasszon minket!

Felületi súrlódási együttható mérés

■  EN13893 szabvány szerinti mérés
■  kül- és beltéri felületek tesztelése
■  száraz és vizes vizsgálat
■  azonnal nyomtatható eredmény
■  hiteles jegyzőkönyv 
■  kezelés utáni vizsgálat

Pontos mérésekkel könnyen behatárólhatók a kritikusan 
csúszós felületű burkolatok, és egy gyors kezeléssel 
megelőzhetők a balesetek!

CsúszásmEntEsítő padlókezelés

■  megváltoztatja a padlózat súrlódási ellenállását
■  felhasználóbarát összetétel
■  biológiailag lebomló
■  teljesen láthatatlan a kezelt felületen
■  könnyen tisztítható felület, ami gátolja a 
baktériumok szaporodását
■  kezelhető felületek: beton, gránit, kerámia 
járólap, terazzo, üvegmozaik burkolatok és 
lemezkádak és zuhanytálcák használati felületei

https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/csuszasmentesites/product/view/11/237
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/csuszasmentesites/product/view/11/237
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/csuszasmentesites/product/view/11/231
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/csuszasmentesites/product/view/11/231


Cleartex
Burkolati Megoldáok nedves környezetbe

Modular Lok-Tyle moduláris szőnyeg 
        ■ 14,3 mm vastag, nyitott, rácsszerkezet
        ■ antimikrobiális hatás 
        ■ ellenálló PVC összetétel

AntiSLIP csúszásmentesítő bevonat
        ■ több szemcseméret
        ■ R11 - R13 hatás
        ■ poliuretán

ClearSafe GRP rács tábla
        ■ 25 és 35 mm vastag, 38x38 mm háló
        ■ R13 csúszásmentesítés, aljzatra és állványra
        ■ 6 fajta, funkcionális összetétel

ClearSafe R13 durvaszemcsés szalag
        ■ 25, 50, 100, 150 mm szélesség és 18,3 m hossz
        ■ formára alakítható, rendkívül ellenálló típus
        ■ PVC alap alumínium-oxid szemcsével, R13

Cushion Ease munkaszőnyeg
        ■ 19 mm vastag, nyitott szerkezet
        ■ 91x91 cm, vágható modulokból
        ■ SBR (fekete) és NBR  (piros) összetétel

Gripwalker extrudált PVC szőnyeg
        ■ 11 mm vastag, nyitott, rácsszerkezet
        ■ antibakteriális, R10 csúszásmentesítés
        ■ rugalmas PVC keverék

Flexdek futószőnyeg
     ■ 12 mm vastag, nyitott szerkezet
     ■ R10 csúszásmentesítés
     ■ extrudált PVC keverék

SafeStep R12 csúszásmentes PVC
     ■ 2 mm vastag, 0,7 mm koptató réteg
     ■ R12 csúszásmentesítés, Bfl-S1 tűzállóság
     ■ tekercses PVC 4 színben

Cushion Dek munkaszőnyeg
        ■ 11 mm vastag, nyitott szerkezet
        ■ ergonómiai és folyadékelvezető hatás
        ■ ellenálló PVC összetétel

Cushion Dek
4 konfekcionált méretben és tekercsből elérhető ergonómiai szőnyeg

nedves, nagyterhelésű ipari, gép- és élelmiszeripari környezetbe

https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/11
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/11/230
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/11/118
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/11/170
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/174
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/9/216
https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/product/view/10/191
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modular lok-tylE
moduláris szőnyEg nedves környezetbe

Tulajdonságok
14,3 mm vastag moduláris, rácsszerkezetű munkaszőnyeg vagy padozat
nyitott szerkezet - nagy mennyiségű, állandóan szivárgó folyadék elvezetésére
ellenálló PVC összetétel: UV-álló, ásványi olaj- és zsírálló
bírja az élelmiszeripari hulladékokat és tisztítószereket is
antimikrobiális hatású, megakadályoza a felületén a kórokozók terjedését 
csúszásmentes felülete használható lábbeliben és mezítláb is
hideg környezetben enyhén hőszigetelő hatású
a leeső tárgyakat megvédi a töréstől, sérüléstől
alacsony tömeg (5,2 kg/m2), könnyű mozgathatóság
opcionális rámpázott szegély- és sarokelemek
könnyen kialakítható faltól falig padozat
modul méret: 30x30 cm, szegély méret: 5x30 cm, sarokelem méret: 5x5 cm

A Modular Lok-Tyle egy rendkívül sokoldalú szőnyeg vagy padozati megoldás nedves, csúszós környezetbe. Modularitásának 
köszönhetően teljesen egyedi formák alakíthatók ki, ráadásul a szőnyeg telepíthető ipari munkaterületre és akár fürdőző 
helyiségekbe is. Az antibakteriális, szerves anyagoknak / hulladéknak és az UV sugárzásnak nagymértékben ellenálló PVC keverék 
önmagában is könnyű (5,2 kg/m2) fajsúlyú, de a 30x30 centis modulok tovább könnyítik a telepítés, a karbantartás munkálatait.
A modulok könnyedén egymásba illeszthetők, majd rámpás szegéllyel és sarok 
elemmel tehető botlásmentessé szőnyegként. A modulokból teljes padozat 
is készíthető - például uszodai környezetben vagy bármilyen zuhanyzóban. 
Az anyagának köszönhetően élelmiszerfeldolgozóban vagy ásványi olajjal 
szennyezett ipari környezetben is ideális választás lehet. A folyadékok 
elvezetését a teljes szerkezet végzi, ami inkább rácsszerkezetű, mint lyukacsos. 
Nagy mennyiségű folyadék is könnyen távozik a lyukakon, ami alatt nagy hely 
van - a tüskeszerű alátámasztásnak köszönhetően. A felületén kicsi és apró, 
henger alakú nyúlványok találhatók (az összerakós gyerekjátékokhoz hasonlóan), 
amik lábbeliben és mezítláb is biztos tapadást biztosítanak. A szőnyeg szilárd 
szerkezete miatt nem biztosít ergonómiai hatást.

Nem tartalmaz mérgező
anyagokat!

a R.E.a.C.H rendelet alapján

Modular Lok-tyle
nedves helyiségekbe, vizes alkalmazásokhoz



Cleartex
Burkolati Megoldások esd védett környezetbe

Diamond Stat ESD elleni szőnyeg 
        ■ 14 mm vastag, zárt, laminált szerkezet
        ■ ESD ellen földelt kialakítás, R10 csúszásmentes
        ■ PVC felület, PVC habmag, RedStop csúszásgátló

ESD védelmi tisztítószer
        ■ elektromos berendezésekhez, munkapadokhoz
        ■ alaposan tisztítja a zsíros szennyeződéseket
        ■ nem hagy foltot

Skystep ESD elleni szőnyeg
        ■ 13 mm vastag, zárt szerkezet
        ■ ESD ellen földelt, buborék mintázattal
        ■ SBR alapanyag

Colorex EC ESD elleni moduláris PVC
        ■ 2 mm vastagság, 0,7 mm koptató réteg
        ■ ESD elleni környezet kialakításához
        ■ bakteriosztatikus, 61,5 x 61,5 cm modulok

Rib 'n' Roll ESD elleni futószőnyeg
        ■ 3 mm vastag, zárt szerkezet
        ■ ESD ellen földelt, kereszt bordázatú
        ■ SBR alapanyag

Skywalker HD ESD elleni szőnyeg
        ■ 13 mm vastag, zárt szerkezet, moduláris
        ■ ESD elleni környezetbe, ívelten is futtatható
        ■ SBR alapanyag, négyzet, körív, körszelet modul

Anti-Stat P.O.P. ESD elleni munkapad
     ■ 6,4 mm vastag, nyitott szerkezet
     ■ sztatikus disszipatív
     ■ puha, sima PVC felület

ESD földelési csatlakozó
     ■ ESD földelő
     ■ 1 MΩ ellenállás, 3x 10 mm fiú csatlakozó
     ■ Kontinentális hálózati csatlakozóba

Cushion Stat ESD elleni szőnyeg
        ■ 9,4 mm vastag, zárt mikrocellás szerkezet
        ■ ESD ellen földelt kialakítás
        ■ PVC összetétel

Diamond Stat
4 konfekcionált méretben elérhető ergonómiai szőnyeg 

száraz, ESD védett ipari és fejlesztői környezetbe

https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/szonyeg/product/view/9/178
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diaMond stat
gyémánt mintás szőnyEg esd védett környezetbe

Tulajdonságok
14 mm vastag, sztatikus disszipatív munkaszőnyeg
zárt szerkezet - alacsony szennyezettségű helyekre
gyémánt mintázatú
PVC alapú csúszásmentes felület
R10 csúszásmentesség (DIN51130 és BGR181)
zárt, mikrocellás PVC hab a komfortért
RedStop csúszásgátló hátlap
alacsony tömeg (6,55 kg/m2), könnyű mozgathatóság
rámpázott szegély, lány típusú földelési ponttal és kábellel
4 konfekcionált méret (60x91 cm, 91x150 cm, 91x200 cm, 91x300 cm)
Cfl-S1 tűzállóság (EN13501)
kiegészítő, ESD elleni termék opciók

A Diamomnd Stat egy száraz területre fejlesztett, magas ergonómiai hatású, nevéből adódóan gyémánt mintázatú, 
csúszásmentes munkaszőnyeg, ami az elektrosztatikus kisülések okozta eszközsérülések ellen nyújt védelmet. A sztatikus 
disszipatív megoldás levezeti a mozgásból eredő, a töltés szétválasztódás miatt veszélyt jelentő elektromosságot, így 
megvédi az elektromos eszközök, illetve a munkapadon szerelés vagy vizsgálat alatt álló munkadarabok érzékeny áramköreit. 
A szőnyeg elérhető 4 konfekcionált méretben, (60x91 cm, 91x150 cm, 91x200 
cm, 91x300 cm) kivitelben. A szőnyeg foszlásmentességet garantáló Unifusion 
technológiával készül: a gyémántmintás PVC járófelületet mikrocellás 
PVC habmagra laminálnak, majd RedStop csúszásmentes hátlapot kap. A 
vastagabb szerkezetének köszönhetően csökkenti a hosszú, álló munka okozta 
fáradtságot, illetve fájdalmat, és hideg aljzaton hőszigetelő hatású, ráadásul 
megvédi a lehulló munkadarabokat vagy eszközöket a töréstől, sérüléstől. A 
gyémánt mintázat iránytól függetlenül csúszásmentes platformot biztosít az 
álló vagy forgó mozgással járó munkák esetén. A szőnyeg 10 mm-es "lány-
típusú" földelési csatlakozóval van szerelve és az NT-051 földelő kábellel kerül 
szállításra.

Nem tartalmaz mérgező
anyagokat!

a R.E.a.C.H rendelet alapján

Anti-Stat P.O.P
ESD elleni munkapad érzékeny eszközök szereléséhez, földelt szőnyeggel és további kiegészítőkkel  javasolt használat

Diamond Stat
ESD elleni munkaszőnyeg 

érzékeny eszközök szereléséhez, 
további kiegészítőkkel javasolt használat

https://biztonsagiburkolatok.hu/index.php/katalogus-aruhaz/all-categories/esd
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