
O-Mat 
Kraftfull och tålig entrématta

Artikel Nr: Namn: Färg: Storlek: Höjd: Förpackning:

149143 O-Mat Skrapmatta Grafit 380 x 100 mm 21 mm 52 moduler/karton = ca 2 m2 

Vileda Professional erbjuder effektiva 
mattlösningar för alla entréer. 
  Mer än 80 % av all smuts kommer 
in genom din entré. Med ett effektivt 
entrésystem håller du golven i bra 
skick, och sparar stora pengar på 
onödigt golvunderhåll.

Användningsområde:
O-Mat skrap/torkmatta har en kraftig 
ytstruktur som verkar bra mot alla typer 
av skor, allt för att stoppa smutsen i tid! 
Den är lämplig för både små och stora 
entréer med normal gångtrafik.  
  O-Mat är avsedd för offentliga miljöer 
som bibliotek, sporthallar, skolor, för-
skolor eller bostadsfastigheter.  
  För entréer med riktigt tung belast-
ning av tyngre vagnar, pallvagnar eller 
motsvarande rekommenderas istället 
V-Mat Extra.

Produktinformation:
O-Mat har en öppen och kraftig 
ytstruktur, vilket gör att smuts faller ner 
och samlas i entrégropen. Den öppna 
luftiga mattstrukturen motverkar att 
fukt samlas under mattan, fukt kan 
orsaka dålig lukt och mögel samt frost-
sprängning i betongunderlaget.
  O-Mat är lätt att rulla eller vika ihop 
vid rengöring, utan att modulerna delar 
sig. 
  O-Mat moduler monteras till önskad 
storlek och placeras direkt i en entré-
grop eller i en ram som monteras ovan-
på golvytan.

Specifikationer: 
• Material: Vinyl/NBR-gummi
• Höjd: 21 mm
• Vikt: 10,0 kg/m2

• Färg: Grafit
• Modulstorlek: 380 x 100 mm
• Karton: 52 moduler/kart, ca 2 m2

• O-Mat kan också beställas skräddar-
sydd via din närmaste montör

Underhåll:
En skrapmatta fångar mycket smuts 
därför är det viktigt att rengöra under 
skrapmattan. Att sopa, raka*, eller 
dammsuga upp grus och annan smuts 
är en garanti för en lång livslängd av 
både entrémattan och golvytan.
  O-Mat är lätt att rulla eller vika ihop 
när underlaget ska rengöras. En mindre 
matta lyfts enkelt bort (tänk på att läg-
ga tillbaka den rätt). 
  En större matta kräver rengöring i två 
steg, börja med att rulla/vik upp den 
ena sidan och rengör under, lägg till-
baka mattan och vik därefter upp den 
andra sidan och rengör där. 
  Vid behov kan mattan tvättas utom-
hus med högtryck eller inomhus med 
ångtvätt alternativt fuktmoppas med 
en Swep mopp, kombinera gärna ren-
göringen med ett avfettande grovrent 
(Ph 8-10).
   *För att minska damningseffekten:  
använd med fördel en Vileda Professional 
Multisgeegee gummiraka och fukta gärna 
innan med vattensprej eller dänkflaska.

Freudenberg Household Products AB 
Box 4013 • 203 11 Malmö

Tel. 040 669 50 50 • Fax 040 - 669 50 20
www.vileda-professional.se • vileda.professional.se@fhp-ww.com

Helping you make a difference.


