NAJWAŻNIEJSZE UWAGI PODCZAS DOBORU
I ZAKUPU MAT CZYSZCZĄCYCH
1. Określić natężenie ruchu i jego intensywność w czasie (w ciągu dnia)
- małe do 50 wejść
- średnie do 500 wejść
- średnie do 1.000 wejść
- duże do 2.000 wejść
- duże powyżej 2.000 wejść
- bardzo duże do 10.000 wejść
2. Określić podłoże/rodzaj wejścia: podkład bitumiczny, kostka granitowa, piach, żwir
(ewentualne zanieczyszczenia do usunięcia):
- ilość listew szczotkowych w aspekcie zatrzymania ziarenek piasku,
- długość ciągu suszącego (filcowego) w zależności od ilości wniesionej wilgoci (asfalt).
3. Określić zagrożenia –strefę śniegową, ilość wnoszonego błota pośniegowego i śniegu do
wnętrza:
- mata zewnętrzna w zagłębieniu (na kracie Wema)
- zastosowanie korytka odwadniającego pod matą wewnętrzną
4. Określić możliwość odparowywania wody z mat filcowych, mających za zadanie osuszyć
podeszwę obuwia.
- wentylowany wiatrołap
- promienniki ciepła w sferze wejścia
5. Określić parametry okładziny podłogowej wewnątrz budynku
- współczynnik antypoślizgowości R
- odporność na zarysowania wgłębne (skala Mohs)
- łatwość czyszczenia (współczynnik tarcia podłoża, parametr μ)

TABELA DOBORU SYSTEMÓW CZYSZCZĄCYCH OBUWIE W ZALEŻNOŚCI
OD RODZAJU OBIEKTU I NATĘŻENIA RUCHU

ROZWIĄZANIA PROGOWE

Pomiędzy wycieraczką zewnętrzną a wewnętrzną występuje tylko próg. Unika się w ten
sposób możliwości poślizgnięcia się stopy na mokrej płytce ceramicznej.

MONTAŻ WYCIERACZKI W KOSTCE BRUKOWEJ

Ważne jest określenie czy kostka brukowa będzie stabilizowana zaprawą cementową lub tylko
fugi wypełnione kruszywem (piaskiem kwarcowym). Należy przewidzieć częste podnoszenie
maty i oczyszczenie podłoża. Przy dużej ilości gromadzonego kruszywa należy stosować matę
na podłożu z kraty wema, co wielokrotnie ogranicza ilość demontaży i czyszczeń.

MONTAŻ WYCIERACZKI W WIATROŁAPACH

Proszę zwrócić uwagę na konieczność zastosowania wentylacji. Wiatrołap musi być
wentylowany. W przeciwnym razie woda parująca z suszącej wycieraczki może wydzielać
nieprzyjemny zapach wilgoci.
Możliwość wykonywania nieregularnych kształtów. Rozliczenie wycieraczki liczymy z
powierzchni prostokąta.

MONTAŻ WYCIERACZKI W SZKLANYCH WIATROŁAPACH

Wycieraczki aluminiowe ważą kilkadziesiąt kilogramów. Powinno się je projektować nieco
mniejsze niż wiatrołap, gdyż montaż takiej wycieraczki może skończyć się uszkodzeniem
szklanego wiatrołapu. Ten sam problem dotyczy wycieraczek montowanych na całej
szerokości pomieszczenia. Rolowanie wycieraczek podczas czyszczenia może porysować
ściany i szyby boczne.

DOBÓR KOLORYSTYKI FILCU / WYCIERACZKI Z LOGO

Możliwość dostosowania kolorystyki filcu do płytek.
Podstawowe kolory to antracyt, szary, brązowy, piaskowy, niebieski.

Istnieje możliwość wklejenia w profile aluminiowe różnych pasków filcu (rypsów). Mogą to
być wszechstronne kolory z naszych kolekcji lub też kolory dostarczone przez inwestora.
Należy zwrócić uwagę na określenie właściwości palnych produktu zgodnie z tabelą
załączoną w opracowaniu. Obecnie od 2020 roku wycinamy również na ploterach dostarczone
projekty kolorystyczne i je również montujemy na niektórych z profili, tworząc w ten sposób
maty spersonalizowane z indywidualnym logo.

OSADZENIE WYCIERACZKI W POSADZCE

Warunki osadzania wycieraczki:
- zagłębienie w posadzce dostosowane do wysokości kątownika;
- przygotowana gładka i wypoziomowana powierzchnia;
- jeżeli wymagane jest odprowadzenie wody to odpływ powinien znajdować się w najniższym
punkcie zagłębienia. Podłoże zagłębienia musi być jednak wykonane w jednej płaszczyźnie
tak aby wycieraczka wszystkim profilami przylegała do podłoża. Wykonane podłoże w
kształcie „koperty” cztery różne płaszczyzny uniemożliwia zastosowanie wycieraczki
aluminiowej, której to profile podczas użytkowania zastaną ugięte.
- dobrze jest, celem drenażu podłoża maty zastosowanie korytka odprowadzającego wodę z
całej powierzchni pod matą do odpływu.

PODZIAŁ MAT O DUŻEJ POWIERZCHNI

Duże maty proponujemy dzielić na mniejsze, jednakowe części, ma to na celu:
- można zmieniać położenie mat o takim samym kształcie w zależności od tego, która część
jest bardziej zniszczona,
- metr kwadratowy maty waży od 12kg do 20kg. Mata o powierzchni
np.: 10m2 jest zbyt ciężka, aby jedna osoba mogła ją zwinąć i wyczyścić. Kompletna rola
powinna ważyć maksymalnie do 80 kg, tak aby dwie osoby mogły ją swobodnie zrolować,
podnieść, wyczyścić podłoże i ułożyć ponownie.
Zaleca się dzielenie mat na fragmenty max. 6m2 tak aby całkowity ich ciężar wynosił max.
80kg.

MATA NA KRACIE WEMA

Wycieraczka umieszczona na kracie wema, wszystko osadzone w stalowej ramie i
zabezpieczone systemem antykradzieżowym. Dotychczas najtrwalsze i najskuteczniejsze
rozwiązanie na rynku pozwalające odprowadzić każdą ilość wody oraz niewymagające
regularnego czyszczenia w okresach jednego miesiąca.
Krata wema pozwala również na zastosowanie lekko obniżonego odpływu wody z podłoża.

