De Schloss rubberen warmtemat is ideaal voor binnen gebruik maar ook om te worden toegepast in
licht vochtige omgevingen. Deze warmtemat is zeer goed toe te passen in werkplaaten en dergelijke.
De Schloss rubberen warmtemat is voorzien van een rubberen onder en bovenzijde waarbij de
bovenzijde bekleed is met tapijt. Een luxe doch betaalbaar produkt voor binnenshuis gebruik,
werkplaatsen en licht vochtige omgevingen.
De maximale temperatuur van de Schloss rubberen warmtemat bedraag aan de bovenzijde 40°C (bij
normaal gebruik), in extreme gevallen is het mogelijk dat de Schloss warmtemat een hogere
temperatuur behaalt. De Schloss rubberen warmtemat is voorzien van een thermostatische
zelfherstellende veiligheid die het geheel uitschakeld bij een maximale temperatuur van 60°C.
Specificaties;
Afmetingen:

400x600,
800x600,
800x1200,
1800x1200 en
900x1500mm
Dikte:
7mm
Aansluitspanning:
230Vac
Vermogen:
60~750W
Temperatuur bereik:
40°C,
Aansluitsnoer:
200cm
Stekker:
Ja, 2 polig
Aan/uit schakelaar:
Ja
Kleur rubber:
Zwart
Kleur tapijt:
Grijs
(standaard),
bruin, creme,
blauw, rood.
IP Waarde:
IP66
Verwarmingselement: Carbon doek
Infrarood:
Ja
Certificering:
CE
Gepatenteerd:
Ja

De SCHLÖSS warmtematten zijn gepatenteerd door LVS voor geheel Europa. Kopieeren van dit produkt is niet toegestaat en wettelijk strafbaar. De
SCHLÖSS merknaam en produkten zijn eigendom van LVS vloerverwarming. Wijzigingen voorbehouden.

Gebruik van de Schloss warmtemat;
-

Plaats de mat op een vlakke, droge, druk- en trekvast, scheurvrij en een vet en vuilvrije
ondergrond.
De maximale luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 70%.
Voorkom eventuele oververhitting.
Indien u de mat niet gebruikt deze spanningsloos maken middels de aan/uit schakelaar.
Geen zware of scherpe voorwerpen plaatsen op de mat.
De mat niet afdekken met isolatie, jassen of andere isolerende voorwerpen.
De mat niet aanbrengen op vinyl en soortgelijke ondergronden.
De mat reinigen met water, doe dit spanningloos.
De mat niet in water, olie of andere substanties neer leggen of aanbrengen.
Optioneel kan de mat worden gereguleerd met een dimmer.

Dagelijks onderhoud;
De eenvoudigste en meest uitgevoerde onderhoudsactiviteiten zijn borstelend zuigen en
vlekken verwijderen.

Borstelend zuigen;
Dagelijks tot minimaal één keer per week, afhankelijk van het verkeer in de entree en het
vuilaanbod. Grondig borstelend zuigen is een economische en effectieve manier om vuil
en stof te verwijderen. Een borstelzuiger werkt beter dan een reguliere stofzuiger. Een
borstelzuiger kan gelijktijdig borstelen en zuigen waardoor het vuil dat diep in de poollaag
zit ook wordt verwijderd. Bovendien worden platgelopen polen weer opgeborsteld. Het is
verstandig om afwisselend in de lengte- en breedterichting te zuigen.

Vlekken verwijderen;
-

-

-

Hoe eerder de vlek behandeld wordt, des te beter het resultaat is. Verwijder een vlek dus
direct na het ontstaan, ook als is de vlek niet meteen zichtbaar. Er zijn namelijk producten
waarvan de vlekken pas in een later stadium zichtbaar worden.
Werk altijd van de buitenkant van de vlek naar binnen om uitbreiding te voorkomen.
Daarna de vlek opdeppen met een schone, licht vochtige doek. Niet wrijven!
Herhaal deze handeling todat er geen vuil meer wordt opgenomen door de doek
Grote verse vlekken kunnen het beste verwijderd worden door spoelen met koud, schoon
water (zonder reinigingsmiddelen). Gebruik hiervoor een sproei-extractie-apparaat. Een
andere mogelijkheid is de losliggende mat te besproeien met water todat de vlek verwijderd is.
Schakel de spanning weer in wanneer de mat volledig is opgedroogd.
Let op: gebruik nooit vlekkenmiddelen die bleekmiddelen (chloorkoolwaterstoffen) bevatten.
Indien er na behandeling nog steeds vlekken achterblijven kunt U zich wenden naar een tapijten meubel reinigingsbedrijf.
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