
Klebematte 
Klebematten er en antibakteriell renromsmatte bestående av ark med lim som rives av. Renromsmatten fanger opp smuss og 

støv der hvor det ikke skal forekomme forurensning som operasjonsstuer og labratorier. Brukes også der hvor det skal være 

mest mulig støvfritt som for eksempel datarom. 

 

Klebematter er svært effektive når de brukes riktig, blir påført riktig og lagene blir revet av etter slitasje. 

 

 

 

Klebematter inneholder ingen helsefarlige eller giftige stoffer. Egnet for bruk i intensivavdelinger. 

 

 

Alle renromsmattene må oppfylle ISO-kvalitetstandarer sertifisert av CSN EN ISO 900:2009 og ISO 13485:2016, 

som er i samsvar med standarder i hele verden. 

 

 

Kvaliteten på mattene påvirker riktig funkjson. Produsenten bruker de høyeste industrielle standarer i prosessen 

med å utvikle renromsmatter, noe som resulterer i mattens klebrighet og støvmotstand, mens den tynne profilen 

opprettholdes. —dett er ikke fysisk vanskelig a installere 

 

Alle renromsmattene gjennomgår en streng ISO-standard antibakteriell test. Dette er veldig iktig ettersom de bru-

kes i helseenheter som sykehus, laboratorier og operasjonsstuer. 

 

 

• Fås i Hvit, blå, grå og grønn. 

• 4 esker à 30 , 40 eller 60 ark 

• Fås i str. 60x40, 90x45, 115x45, 60x90, 115x60, 114x66, 91x91, 115x90, 152x91cm  

• Vi tilbyr også gummirammer til arkene 



Hvor ofte man trenger å skifte ark kommer an på trafikken.  For grupper på opptil 10 stykker pr. dag anbe-

faler man a skifte en gang pr. dag. Fra 10-25 stykker pr. dag anbefales det at man skifter to ganger pr. dag. 

For grupper på 26-60 anbefales skift 3 ganger pr. dag. For større grupper som 61-100 stk bør det skiftes 

ark minst fire ganger pr. dag. 

 

Klebematte er lett å bruke: 

1. Rengjør underlaget 

2. Sørg for at underlaget er tørt 

3. Fjern beskyttelses filmen på baksiden 

4. Hold den ene enden av matten med en 

hand , med den andre hånden plasseres kle-

bematten der den skal ligge. 

5. Tråkk på matten noen gnager 

6. 5. Fjern filmen på oversiden. 

7. Da er renromsmatten klar til bruk 

 

 

 

 

 

Vi har også gummirammer til å legge arkene oppi, passer til steder der hvor arkene ikke kan limes til gulvet eller 

trenger å flyttes på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi lagerfører klebematter i hvit og blå farge i str. 115x60 cm  


