Paskirtis

Storis, mm

Matmenys, mm

Maks. temp. °C

Autotransporto kilimėliai
Antistatiniai. Skirti autotransporto grindims, dirbtuvėms. Spalva juoda.

3,0; 4,0

1200x10000
1500x10000

-30 +60

Dielektriniai kilimėliai
Naudojama kaip papildoma apsaugos priemonė, kur įtampa iki 1000V.

6,0

1200x8000

-15 +40

12

914x914

-30 +60

Fermų – žirgynų kilimėliai
Gyvulininkystės pastatatų, gamybos cechų praėjimams skirtos guminės
grindų plokštės. Spalva juoda.

17,0

1220x1830

-35 +60

Sporto aikštelių danga
Lauko sporto aikštelėms skirta danga. Pagaminta iš gumos granulių. Spalva juoda su mėlynais taškeliais.

15

1000x1000

-35 +60

Sporto salių danga
Vidaus patalpoms skirta ruloninė danga. Pagaminta iš tankiai supresuotų
gumos granulių. Spalva juoda su 15% baltos spalvos taškelių.

5

1250x10000

-20 +50

Paskirtis

Diametras, mm

Barai, mm

Temp. °C

Skaidrios PVC žarnos su tekstiliniu kordu Mallatrans įvairių produktų
skysčiams transportuoti, išskyrus riebalus. Atspari atmosferos poveikiui ir
cheminiams produktams.

6 – 50

5-15

-10 +60

51, 76, 102

3-5

-40 +60

50 – 200

2,5-8

-10 +60

Paskirtis

Diametras, mm

Barai, mm

Temp. °C

Poliuretaninės žarnos su metaline spirale. Antistatinės ir atsparios
dilimui, atmosferos poveikiui ir įvairiems cheminiams produktams. Viduje
integruota metalinė spiralė suteikia tvirtumo bei lankstumo;

40 – 400

-

-30 +85

40 - 200

-

-20 +80

Naudojami pramoninėse virtuvėse, praėjimuose, prie durų, slidžioms grindims iškloti. Spalva juoda.

Naudojamos: Puikiai tinka agrokultūriniam naudojimui transportuojant
vandenį, orą, dujas, suspaustą orą ir t.t.

Asenizacinės PVC žarnos su PVC kordu. Lanksti žarna pagaminta iš lažemoms temperatūroms, atmosferos poveikiui ir daugumai chemikalų.
Naudojamos: Sanitariniuose įrenginiuose (asenizacinė žarna). Granulinėms
medžiagoms transportuoti. Tinkama ne tik įsiurbimui, bet ir spaudimui
perduoti, pvz.: drėkinimo sistemose.
PVC plokščios žarnos su tekstiliniu kordu. Labai lanksti, pralaidi ir lengva, atlaiko vidutinį darbo slėgį.
Naudojamos: Dažnai naudojamos drėkinimo sistemose bei bendram vandens, nuotėkų, ir kitų ne maisto skysčių transportavimui. Dažnai naudojama kaip gaisrinė žarna..

Naudojamos: Oro siurbimui: abrazyvinėms ir labai reaktyvioms
medžiagoms, tokioms kaip naftos garai. Siurbimui ir ventiliacijoms,
drožlėms.
Poliuretaninės žarnos su PVC spirale. Labai lanksti ir lengva žarna.
Atsparios trinčiai, atmosferos poveikiui ir įvairių cheminių produktų.
Naudojamos: Siurbimui ir spaudimui abrazyvinių ir granulinių medžiagų
(pavyzdžiui, medžio granulių, drožlių, cemento, smėlio, grūdų, cukraus,
grūdų, pjuvenų, metalo nuodegų ir t.t.).

