STALMATTEN & BEKLEDINGSRUBBER
DE NUMMER 1 KEUZE VOOR DUURZAAMHEID, VEILIGHEID EN
GOEDE PRIJS/KWALITEITVERHOUDING
GEMAAKT IN NEDERLAND

OZON-BESTENDIG

ECONOMISCH

Dunlomat ®

Dunlosheet ®

Dunlomat rubberen matten zijn door de ingenieurs van
Dunlop speciaal ontworpen voor een groot aantal industriële
en landbouwkundige toepassingen, waaronder stalvloeren en
transport van paarden en vee. De kwalitatief hoogwaardige,
slijtvaste, rubberen matten bestaan uit een eenvoudig te
reinigen weefselprint aan de bovenzijde om uitglijden te
voorkomen en een Rufftop profiel aan de onderzijde die de
mat zijn elasticiteit geeft en zo voor optimaal comfort zorgt.
De rubberen matten zijn voorzien van een extreem sterke,
maar flexibele kern van polyester en nylon om ze sterk en
duurzaam te maken. Dunlomat is leverbaar in diktes van 10
mm (in verschillende breedtes tussen 1000 mm en 2000 mm)
en 6 mm (2000 mm breed). De matten worden geleverd in
naadloze rollen tot 200 meter lang. Ze zijn bestand tegen
urine en mest, hoge hogedruk reinigers en reinigings- en
desinfecteermiddelen.

Dunlosheet is extreem sterk en slijtvast rubber van 3,5
mm dik met in de kern een weefsel van polyester en nylon.
Oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik als toplaag van
matrassen voor vee, Dunlosheet heeft sindsdien bewezen
ideaal ook te zijn voor vele andere beschermings-,
afschermings-, antislip en antistatische toepassingen in veel
verschillende bedrijfstakken.

RUFFTOP
PROFIEL

WEEFSEL
PRINT

Dunlomat wordt uitsluitend door Dunlop in Nederland
gemaakt. Laboratoriumtests hebben uitgewezen dat de
levensduur van onze matten drie keer langer is dan die van
geïmporteerde matten. Al onze producten worden ontworpen
om de internationale kwaliteitsnormen, die de grootste
positieve invloed op duurzaamheid en economische
levensduur hebben, significant te overtreffen en bieden
daarom de beste prijs/kwaliteitverhouding.

TELEFOONDIENST

+31 (0) 512 585 555

MEER INFORMATIVE

WWW.DUNLOPCB.COM

Als onze klanten onze hulp of ons advies nodig hebben, zijn we nooit verder weg dan een telefoontje.
Deze service is zeer goed ondersteund door ons uitgebreide netwerk van Dunlop geautoriseerde
distributeurs, service firma’s en goedgekeurde agenten.

PERFECT ALS
RUSTBED VOOR DIEREN

Dunlosheet wordt uitsluitend door Dunlop in Nederland
gemaakt en wordt geleverd in naadloze rollen van 100 of 200
meter in diverse breedtes tot maximaal 2000 mm. De
weefselprint aan de bovenkant helpt uitglijden te voorkomen.
De onderkant heeft een glad oppervlak. Het is bestand tegen
urine en mest, hogedruk reinigers en reinigings- en
desinfecteermiddelen, waardoor het gemakkelijk in
onderhoud is.

OZON & UV-BESTENDIG

In tegenstelling tot de meerderheid van de rubberen matten en bekleding
van onze concurrenten, (met name die in het Verre Oosten gemaakt worden)
zijn Dunlomat en Dunlosheet volledig UV- en ozonbestendig conform de
EN/ISO 1431 tests. Op grondniveau is ozon schadelijk. Het verhoogt de
zuurgraad van koolstofhoudende oppervlakken en veroorzaakt reacties
in de moleculaire structuur van het rubber. Het gevolg is scheurtjes in het
oppervlak (waar vocht en kleine deeltjes in komen) en een afname in de
trekkracht van het rubber.
Ultraviolet licht van de zon en fluorescerend licht versnellen de aantasting
van het rubber, omdat het een fotochemische reactie veroorzaakt, die de
oxidatie van het rubberoppervlak bevordert. Dit resulteert in verlies van
mechanische sterkte, waardoor het rubber veel te gemakkelijk kan slijten
en scheuren. De weerstand tegen de effecten van ozon en UV straling is een
van de redenen waarom originele Dunlop "Made in Holland" producten zo
veel langer mee gaan.

VEILIG VOOR MENS, VEE EN HET MILIEU

De veiligheid van onze medewerkers, onze klanten, dieren en het milieu
staat bij ons hoog in het vaandel. De meeste rubbermatten worden vanuit
het Verre Oosten op de markt gebracht. Dit geldt zelfs voor matten en
beplating van vele in Europa gevestigde 'fabrikanten' en dealers. Potentieel
gevaarlijke chemicaliën zoals kortgechloreerde paraffine worden gebruikt
om het vulcanisatieproces te versnellen, waardoor de productiekosten
worden beperkt en een duidelijke prijsbesparing wordt gecreëerd. De strenge
Europese REACH-voorschriften voor het gebruik van dergelijke chemicaliën
worden streng gecontroleerd door het hoofdkantoor van ECHA (European
Chemicals Agency) in Helsinki. Hoewel de voorschriften van toepassing zijn
op geïmporteerde goederen die buiten Europa worden vervaardigd, is er geen
actieve controle of inspectie. Ondersteunende documenten waarin wordt
beweerd dat aan REACH wordt voldaan, moeten als twijfelachtig worden
beschouwd. Echte "Made in Holland" Dunlomat en Dunlosheet is veilig voor
mensen om veilig om mee om te gaan en veilig voor het vee dat er mee in
contact komt.

UV- E N OZON B E SCHE R MING

BELANGRIJKE

VEILIGHEIDSINFORMATIE VAN DUNLOP

Zoals het geval is met al onze rubberen producten,
wordt Dunlomat en Dunlosheet geproduceerd conform
REACH (Registratie, Evaluatie en Goedkeuring van
Chemische stoffen) verordening EG 1907/2006. Het
doel van REACH is om de risico’s van chemische
stoffen voor mens en milieu te beperken en te
reguleren.

ONGEËVENAARDE TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING

Wanneer u voor Dunlop kiest, krijgt u meer dan alleen kwaliteitsproducten, omdat we beschikken over
één van de meest ervaren en hoog opgeleide teams van specialisten en toepassingsdeskundigen binnen
deze industrie. Ons internationale team biedt met haar eersteklas technisch advies en praktische
ondersteuning een ongeëvenaard niveau aan service
Tel: +31 (0) 512 585 555.
Alle informatie en aanbevelingen in deze brochure zijn verstrekt naar ons beste weten en weerspiegelen zo nauwkeurig en actueel mogelijk de laatste technische
ontwikkelingen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor aanbevelingen die uitsluitend op de inhoud van deze brochure zijn gebaseerd.
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