
 

NBR MICROVEZEL 

NBR MICROVEZEL Droogloop – Schoonloopmat 

De NBR Microvezel is de eerste industrieel wasbare mat die de eigenschappen van een droogloopmat 

(wateropname) en die van een schoonloopmat (vuilopname) combineert. 

Droogloopmatten hebben normaal een katoenen pool, die veel vocht kan opnemen. Katoen is echter zacht, ligt plat 

en kan maar beperkt vuil opnemen. 

Schoonloopmatten hebben een synthetische pool die veel vuil onderin de pool kan vasthouden. Een normale 

synthetische vezel kan echter maar weinig water vasthouden. 

Microvezel, o.a bekend van de poetsdoekjes biedt de mogelijkheid om synthetische vezels grotere hoeveelheden 

water vast te laten houden. 

De NBR Microvezel is een combinatie van een gedraaide sterke nylon vezel die gecombineerd is met extreem dunne 

microvezels.  De wateropname capaciteit is ca 3.6 liter per m². De NBR Katoen neemt ca 4 liter per m² op. De meeste 

andere synthetische (niet microvezel) matten nemen tot 2 liter per m² op. De NBR Microvezel neemt dus tot 80% 

meer op dan normale synthetische matten en slechte 10% minder dan de beste kwaliteit de NBR Katoen. 

De NBR Microvezel heeft echter een aantal voordelen ten opzichte van katoen. 

- Water verdampt sneller, de mat is sneller droog en kan zijn werk blijven doen. 

- Katoen, indien te lang te vochtig kan gaan stinken, Microvezel gaat niet stinken. 

- Katoenen matten verliezen hun katoen gedurende de levensduur. Microvezel heeft hier veel minder last van. 

De NBR Microvezel biedt een aantal andere voordelen ten opzichte van andere droogloop en schoonloopmatten. 

- NBR rubber rug, flexibel en sterk. Ligt vlak, krult dus niet op. 

- Randen scheuren en niet af zoals bij matten met vinyl/pvc rug 

- Keuze uit standard of gripper rug (gripper verminderd schuiven op tapijt. Let op, de werking hang af van het 

type tapijt) 

           

- Wasbaar op max 60 graden, drogen in de droger. De maat 85x150 cm kan in een 5 kg huishoud wasmachine 

gewassen worden. Grotere afmetingen kunt u laten wassen. 

- Kan uitgeschud worden zonder dat de mat beschadigd. 

- 2 jaar garantie op fabricagefouten. 

- Solution Dyed Nylon, extreem hoge licht en natechtheid 

- Echte industriële kwaliteit die lang meegaat 

  



 

NBR MICROVEZEL 

Technische Gegevens 

 

Poolmaterial Solution Dyed Nylon 6 & Microvezel 

Poolgewicht Ca. 1100 gr/m² 

Rug NBR Rubber (Rand 2.5 mm, Mat 1.5 mm) 

Rug Patroon Glad / Gripper 

Totaalgewicht Ca. 3100 gr/m² 

Wateropnamecapaciteit Ca. 3.6 Liter/m² 

Afmetingen 
In en exclusief rand 
rondom. 
Let op bij breedte van 
150 cm zonder rand is de 
netto maat 145 cm. 
 

85 x 60 cm 
85 x 75 cm 
85 x 115 cm 
85 x 150 cm 
85 x 300 cm 
115 x 180 cm 
115 x 200 cm 
115 x 240 cm 
115 x 250 cm 
150 x 200 cm 
150 x 240 cm 
150 x 250 cm 
150 x 300 cm 
Eigen afmeting van 60x40 cm tot 150x550 cm 
Eigen afmeting zonder rand van 55x35 x 145x545 cm 
 

Maattolerantie + 3% (lengte en breedte) 

Kleuren Ocean Blue 
Stardust Grey 
Storm Granite 
 

 

  



 

NBR MICROVEZEL 

Ocean Blue Stardust Grey Storm Granite 
 

 

 

 

 


