Posadzka najnowszej generac ji
Unikniesz ta kic h szkód!

Posadzka ESD (min. 1,6kg/m2)
Spełnia wszelkie wymogi EN przy
każdej grubości. Posadzkę można
wykonać również w jasnych kolorach
aż do RAL9001 (biało-kremowy)
ROMPOX 1107 - Warstwa użytkowa
Znisz czona ś cieżka na płytce druk owanej.
Powięk szenie 5.000 raz y.

Lakier przewodzący (0,200 kg/m2)
ROMPOX 1104 ESD-Leitlack
Taśma miedziana (ok. 0,25mb/m2)
ROMPOX 1106 ESD-Taśma miedziana
Szpachlowanie rys / wyrównywanie
(Zużycie według potrzeb)
ROMPOX 1505 EP-Grunt

Gruntowanie (ok. 0,300 kg/m2)
ROMPOX 1505-Grunt

Przekrój przez posadzkę antyelektrostatyczną ROMPOX 1107 ESD

Czy pracujecie Państwo z cz ąściam i e lek tronicz nym i, w przemyśle elektrotechnicznym, komputerowym ,
telkomunikacyjny m czy samochodowym?
Poprzez niekontrolowan e rozładowania napięć elektrostatycznych m oż e dochodz ić do uszkodzenia podzespołów.
Dzieje się to niespostrzeżenie. Ju ż rozładow anie o napięciu 100V może uszkodzić podzespoły elektroniczne.
Jest to przyczyną w ielu k osztownych reklamacji.
Szkód pow stającyc h w ten sposób można uniknąć stsując posadzk i antyelek tros tatyczne R OMPOX 1107 ESD
gw arantujące doskonałe odprow adzanie napięć e lektrostatycznych. Unikajćie Państwo szkód!
Poz a tym posadzka gw arantuje rów nież łatwość użytkow ania powierzchni, m ożliwość porusz ania się po całej podłodze.
Każ de miejsc e pra cy stanie się bezpieczne. Nawet najnow sze testy "C złowiek - but - posadzka" (EN DIN 61340-5-1)
udowadniają najw yższą jakość posadzki anty elektrostaty cznej R OM POX 1107 ESD

Właściwości:
- W łaściwości przewodnictwa elektrycz ne posadzka osiąga poprzez dodatki chemic zne. To znacz y,
że nie ma w posadzce ROMPOX 1107 ES tradycyjnych materiałów powodujących przewodnictwo
(opłki, niteczk i miedziane itp.).
- S pełnia wymogi DIN EN 61340-4-1 - uziemienie
- S pełnia wymogi DIN EN 61340-5-1 / 5-2 - test "Człowiek - but - posadzka" i czasy rozładowania
- S pełnia wymogi DIN EN 61340-4-5 +
DIN EN 61340-5-1 / 5-2 - poprzez test w trakcie chodzenia

Certyfikaty niezależnych instytu tów

Spełnia wszelkie normy ESD

Kolejne wspaniałe właściwośći i cechy:
- Przewodzi napięcia
- Możliwe różne grubości
- Jedna warstwa użytkowa (brak warstwy zabezpieczającej)
- Jednorodna i połyskująca powierzchnia
- Możliwość obciążeń mechanicznych
- Wysoka odporność na ścieranie
- Wysoka odporność na nacisk
- Odporność chemiczna

- Elastyczność
- Bezfugowa
- Samopoziomująca
- Bez rozpuszczalników
- Niepyląca
- Łatwa w utrzymaniu czystości
- Możliwość napraw

Możliwość dostawy wielu kolorów w standardzie aż do RAL
9001 (biało - kremowy). Nietypowe rozwiązania na zapytanie

