Walk & Wash Pro matten zijn stuk voor stuk matten die geschikt zijn voor zwaar gebruik. De nadruk ligt bij deze
matten op de wasbaarheid van de mat. De pro versie zijn matten die geschikt zijn om industrieel te wassen.
Natuurlijk kunt u deze matten ook thuis wassen in uw eigen wasmachine.
De rug van alle Walk & Wash Pro matten is een zogenaamd NBR (Nitriel) Rubber. Dit rubber heeft de volgende
kenmerken:









Bestand is tegen de meeste oliën en vetten
Wasbaar in een wasmachine tot 60 C
Geschikt om te drogen in een droger tot 110 C
NBR blijft flexibel bij warm en koud weer
Geen opkrullende randen, mat blijft vlak liggen
Gripper rug voor tapijt (zonder meerprijs)
Standaard zwarte rand rondom de mat
Lange levensduur

Wij leveren verschillende typen tapijtpool als bovenkant voor de Wash & Walk Pro Matten.
Katoen / Polyester
De NBR Katoen XPS heeft een katoen/ polyester pool en kan meer water opnemen dan synthetische matten. Het
polyester zorgt er voor dat de matten minder pluizen in normaal gebruik en tijdens het drogen, hierdoor gaat de mat
langer mee.

Nylon / Polyamide
Een synthetische vezel die minder water kan opnemen maar een beter borstelende werking heeft waardoor de mat
meer zand kan opnemen. Nylon kan ook water opnemen en vasthouden en heeft als voordeel dat die sneller kan
verdampen dan een katoenen pool.
We hebben 2 verschillende manieren om Nylon kleur te geven:
SDN
Staat er SDN in de productnaam dan betekend die Solution Dyed Nylon. De kleur wordt hierbij tijdens het maken van
het garen toegevoegd. De kleur zit door en door, is extreem wasecht en lichtecht. Zelf bij gebruik vol is de zon zal de
mat nauwelijks verkleuren.
Geen SDN
Staat er geen SDN in de productnaam dan is de basis een witte nylon. Bij logomatten of uni matten wordt de kleur er
middels chromojet druk op gespoten. Na het printen worden de kleuren gefixeerd met stoom, het tapijt wordt
uitgewassen en gedroogd. Het voordeel van deze techniek is dat we een groter aanbod aan kleuren hebben. De
kleuren zijn ook briljanter. Hoewel de houdbaarheid minder is dan SDN kleuren zijn de kleuren bij dit proces ook lang
houdbaar. 100x wassen zal geen probleem zijn.
Wasvoorschriften.







Mat eerst goed uitkloppen om loszittend zand te verwijderen
Wassen kan op 40 tot 60 graden.
Gebruik geen blekend wasmiddel maar een ph neutral wasmiddel
Gebruik de halve dosering.
Centrifugeren op maximale toerental.
Drogen in droger op automatisch programma, maximale temperatuur.

De maat 85cx150 cm is thuis is een 5 kg huishoudwasmachine te wassen. Tot 1,75 m² kunt u nog wassen in een 8 kg
wasmachine. Grotere matten kunt u laten wassen.
Let op ! alle rubbers hebben weekmaker, bij sommige vloeren zoals een gietvloer of bepaalde typen vinyl kan er
zogenaamde weekmaker migratie plaatsvinden waardoor uw vloer kan verkleuren. Vraag uw vloerleverancier of u
rubber kan gebruiken op uw gietvloer of vinylvloer.
Gebruik van zwart NBR rubber, buiten op teakhout zoals een boot is af te raden. Door weersinvloeden en het buiten
plaatsen van de mat kan de mat na verloop van tijd zwart afgeven op uw teakhouten vloer.

Walk & Wash is een handelsnaam van Bob Mats B.V.

