
Antislip R13 Granulaat Grip
De R13 Granulaat antislip mat is de ideale oplossing om 
gladde buitenvloeren, zoals gladde tegels en vlonders, en 
binnenvloeren volledig antislip te maken. In elke gewenste 
vorm en afmeting te verkrijgen. Leverbaar in diverse kleuren. 
Ook in de winterperiode te plaatsen en direct beloopbaar. De 
isolerende onderlaag in de R13 Granulaat antislip maakt dat 
ijs en sneeuw niet hechten en makkelijker te verwijderen zijn.

• Voor installaties buiten en binnen
• Snelle en eenvoudige montage
• Comfortabel loopoppervlak
• R13 Antislipwaarde
• Open structuur
• Hoogte 6 mm
• Brandgedrag: BflS1
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R13 / V10Slipvastheid

PVC Granulaat korrels
Tussenlaag: polyester glasfiber drager

Loopvlak

Hoogte ca. 6 mm

Passage Tot 2000 passages per dag

Berijdbaarheid Rolstoel, kinderwagens, rollators, fiets

Temperatuur weerstand -25 tot 60 graden Celcius

Verbinding Delen onderling lasbaar (naad 
nagenoeg onzichtbaar)

Materiaaldikte ca. 6 mm

Gewicht 2 kg/m²
Afmetingen • Rollen 120 cm x 10 m div kleuren

• Rollen 60 cm x m kleur antraciet
• Levering op maat
• Levering compleet geplaatst

Omkeerbaar Nee

Backing Dempende kunststof geschuimd vinyl

Specificaties Kleuren

Voorbeelden

Een gladde ondergrond kan zorgen voor 
gevaarlijke situaties. Neem op tijd maatregelen om 
vervelende ongelukken te voorkomen.

De antislip divisie levert en plaatst een groot aantal 
antislip matten. Voor elk probleem en budget 
hebben wij een antislip matten oplossing.

Naast de door Mapro geleverde standaard 
afmetingen op rol, kunnen wij alle antislip matten 
op maat maken en indien gewenst plaatsen. Neem 
contact met ons op voor verdere informatie.

Een antislip mat voorkomt valpartijen en zorgt voor 
een veilige en beloopbare ondergrond. Ideaal voor 
een ondergrond die door weersinvloeden glad 
wordt. Zoals bijvoorbeeld:
• galerijen, looppaden
• houten vlonders
• bruggen
• bordessen
• trappen

Levensduur en garantie We geven een teruglopende garantie van 5 jaar
  Het is afhankelijk van de intensiteit van gebruik.




