
STICKY MAT
- STOPPAR DAMMET REDAN VID DÖRREN!

Floorcover Sticky Mat är en matta för att ta bort damm från skorna. Den består av 60 stycken dammhäftande lager. 
Varje lager är numrerat så att du enkelt vet hur många som återstår. När ett lager är smutsigt river man enkelt bort 
det så har man ett nytt under.

ETT ENKELT OCH EFFEKTIVT SÄTT HÅLLA DAMMET UTE.

Backa Bergögata 8, 422 46  Hisings-Backa
+46 (0) 31-89 48 03 • info@floorsolutions.se

Floor Solutions produkter testas regelbundet. Den tekniska informationen som nämns erbjuds på basis av kunskap, insikt och erfarenheter från praktiken. De angivna uppgifterna är inte bindande 
som en specifikation och bör ses som en riktlinje. Floor Solution AB kan inte lämna någon garanti eller garanti om lämpligheten för en viss applikation eller användningen av denna produkt. Vid 
användning av denna produkt är användaren alltid ansvarig. Innan användning, produkten ska alltid testas. Avvikelser i informationen kan orsakas av olika miljöfaktorer och avvikelser i mätutrust-
ning och metoder som används. Floor Solution AB ansvarar inte för skador och följdskador till följd av användningen av denna produkt.

FÖRDELAR
• Tar effektivt bort damm från sulorna på dina skor
• När ett ark är smutsigt river du bort det så har du ett nytt
• Enkel att ha med sig i bilen
• Varje ark är numrerat så att du enkelt vet hur många lager 

det är kvar

ANVÄNDNING
Läggs innanför t.ex. dörren för att ta bort damm från skorna på 
t.ex. byggen, renoveringar, datahallar, bostadsvisningar etc.
Det understa lagret är dubbelhäftande så att du enkelt kan 
fästa den direkt mot golvet eller mot t.ex. en fiberskiva så du 
kan flytta med dig den på ett enkelt sätt.
Lägg den innanför dörren så minskar du mängden damm 
du flyttar omkring när du skär gipsplattor eller blandar 
flytspackel.

TEKNISK SPECIFIKATION

Längd/bredd 600x900 mm

Vikt per matta 1,5 kg

Färg Vit

Ark per matta 60 st

Mattor per bunt 5 st

Antal per pall 75 st buntar (375 mattor)

Dammet från sulorna fastnar på mattan.


