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Sok bosszúságot okoz, amikor az esős, havas, latyakos időben a raktárak bejáratai vizesek, sárosak, csúszósak. 
Sokan nem is tudják, hogy egy-egy raktár kialakításakor mi mindenre kell odafigyelni, milyen előírásoknak 
kell megfelelni. Ilyen pl.: hogy a raktárat is �sztán kell tartani és nem lehet balesetveszélyes a padlózat, 
tehát nem csúszhat!

Erre kínálunk megoldást mind a kivitelezőknek, a tervezőknek és a megrendelőknek egyaránt.

Unimat 43 Hercules hatékony rendszer targoncák, autók és nehéz felszerelések 
kerekeinek �sz�tására

Az Unimat 43 Hercules szőnyegekből készült �sz�tóterületek nélkülözhetetlen kiegészítője a modern raktáraknak, 
a gyártóüzemek ellátási zónáinak, autóműhelyeknek, földala� parkolók bejárataiba. 
Akár tankkal is lehet közlekedni rajta! 
Hatékonyan teremtenek �sz�tógátat a �szta és piszkos zónák közö� az iparban és a mezőgazdaságban egyaránt.

Az Unimat 43 Hecules-t rendkívüli tartósság jellemzi. Moduláris felépítése lehetővé teszi az egyszerű összeszerelést 
és a takarítást. Minden �sz�tómodul 29 kefével van felszerelve, amelyek hatékonyan takarítják le a szennyeződéseket 
a békák, targoncák, személygépkocsik és teherautók, valamint más mozgatható gépek kerekeiről. 

Az Unimat 43 Hercules használatának előnyei

• a szennyeződés jelentős csökkentése a létesítményekben
• a munkabiztonság növelése a belépési területen
• a belső �sztaság javítása
• a durva szennyeződés csökkentésével növeli a padló éle�artamát
• lehetőség a létesítménybe történő felszerelés nélkül építési munkák elvégzése
• az egyes kefék egyszerű cseréje csökken� a szolgáltatási költségeket
• melegen horganyzo� rács (speciális kialakítás rozsdamentes acélból)
• rámpák felrakása a padló felületére (ahol nincs lehetőség süllyeszték kialakítására)
• keret a padlóra történő felszereléshez
• rozsdamentes acél ülepítőtartály
• kefék: PVC test, PA 6.6 sörték
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Technikai adatok: 

magasság szélesség x hosszúság súly
Modul 43 mm 470 x 1000 mm 29 kg
 tálca 46 mm 486 x 1016 mm
hosszú rámpa 43 mm 600 x 1000 mm
rövid rámpa 43 mm 600 x 470 mm
sarok rámpa 43 mm 600 x 600 mm
koracél keret 55 mm 5 x 55 x 55 mm

Lawell alusínes szennyfogó:  Targoncás, intenzív gyalogos, bevásrlókocsis, kereskesszékes forgalomra

a Lawell �pusú szennyfogó �pust ajánljuk, ahol a forgalom 1000 fő/nap fele�, 
2vagy a targonca össz súllya 12,5t/m . 

Alumínium profil falvastagsága: 3 mm. 

Ké�éle felüle�el rendelhető, akár soronként, vagy zónánként váltakozva: 

Gumi felület

A gumi járófelületű szennyfogók bordázo� felülete lesúrolja, 
letakarítja a cipőtalpakat. 
Kifejeze�en robosztus, jól terhelhető, mégis elegáns megjelenésű lábtörlő. 
Felületét könnyű �sztán tartani. 
A sínek közé lehulló szennyeződés pedig az egyik, majd másik végéről 
feltekerve, egyszerűen összesöpörhető.

A Tex�llel elláto� sorok a cipők talpáról a nedvességet távolítják el. 
A szálak nem fekszenek egymásra, önállóan állnak, ezért az összegyűjtö� 
vizet gyorsan el tudják párologtatni. 

Technikai információk: 

· magasság: 14 mm

· súlya: 20 kg/m²

· kivitelezhető süllyesztékbe kere�el  (keret mérete: 15 x 30 x 3 mm)

· kivitelezhető meglévő burkolatra rámpával (rámpa mérete: 15 x 45 mm)
2· 12,5 t/m  terhelhetőség
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Általános tudnivalók:

A jó eredményhez szükséges a megfelelő lépésszám, szennyfogó hossz. Járásirányban megteendő kétszer két lépés 
(bal és jobb láb), vagy a kerék 2-4 fordulása a szőnyegen a javasolt minimális hosszúság. 
Rövidebb belépő zóna esetén célszerű a vegyesen integrált (kaparó és nedvszívó) felületű szennyfogót telepíteni. 

Felületét könnyű �sztántartani. A sínek közé lehulló szennyeződés pedig az egyik, majd másik végéről feltekerve, 
egyszerűen összesöpörhető. 
A rendszer használata és karbantartása során kerülni kell az éles, nehéz, kemény eszközök alkalmazását, 
mert maradandó károsodást okozhat.

Cleartex Ak�v, felülerte fektethető kaparószállal elláto� tex�l szennyfogó: 

A Cleartex beltéri kefeszerű szőnyegei minden időben garantálják a ragyogó bejáratot. 
A folyamatos fejlesztések eredménye ez a prémium minőségű szennyfogó, mely

· hatékonyabban �sz�t, (leszedi a cipőtalpakon behordo� kosz 90%-át)

· jobban megfogja a koszt, (négyzetméterenként 3-6 kg port vagy 5-8 liter vizet)

· ennek ellenére könnyebben kitakarítható, (vágo�, 6.6 nylon szálak) mint az egyéb, hasonló lábtörlők.

Terhelhetőségük: 500 fő/nap fele�

Legfőbb célunk, hogy az épületbe kevesebb koszt, és csapadékos időben kevesebb vizet hordjanak be 
a látogatóink. Csapadékos időben az épület bejárata különösen kényes terület. 
A ma jellemző hideg burkolatok ilyenkor balesetveszélyesen csúszóssá válnak. 
A szennyfogó szőnyeg nem csak a piszkos lábnyomok megelőzését szolgálja, 
hanem a  biztonság szempontjából is fontos segítség.

Cleartex Ak�v: Ez a prémium kategóriás lábtörlő minden csomózásában 3 szálat foglal magába. 
Egy „kaparó” szálat, mely a cipők talpáról az apróbb szennyeződéseket szedi le, egy „kapilláris” szálat, 
mely a vizet fogja magába, és egy rugalmas szálat, mely a szálak letaposását akadályozza meg.

Mindkét szennyeződés (kosz és víz) 
le�sz�tásában egyformán hatékony. 
Minden négyzetmétere 6 kg port, 
homokot, vagy 5 liter vizet* képes 
magában tartani.

Tisz�tásuk nem igényel különösebb 
szaktudást. Söprűvel, porszívóval, 
kiporolással, magas nyomású mosóval 
�sz�tható.

CLEARTEX Kft.
2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 3.
Telefon: +36 23 887 400
E-mail: cleartex@cleartex.hu
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