
 

Protecura - Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal - Tel: +32 2 304.01.56 - Fax: +32 2 303.88.69  
Email: info@protecura.be; www.protecura.be 

 
 

 

INGANGSMATTEN – SECONDARY ENTRANCE BARRIER (BOULEVARD 6000) 

 

Beschrijving 

Deze hoogwaardige ingangsmat, ook wel ‘secondary entrance barrier’ mat genoemd, wordt 

vervaardigd in 100% geverfd nylon. Ze bieden een aanvulling op de ‘primary entrance barrier’ 

matten. Het patroonontwerp is zodanig ontwikkeld dat het vuil wordt gemaskeerd. Bovendien 

dragen de schrapers bij tot een optimale vuil en vocht verwijdering. De matten zijn resistent tegen 

bleekwateroplossingen, slijtvast en brandbestendig (Bs1). Dankzij deze unieke eigenschappen is de 

mat erg gebruiksvriendelijk, houden ze vloerbekleding langer proper, vergen ze minder 

onderhoudskosten én verminderen ze mogelijk valgevaar aanzienlijk. Deze secondary entrance 

barrier matten kennen dan ook een zeer breed toepassingsgebied. Zo worden ze vaak gebruikt in de 

gezondheidszorg, scholen of kantoren, maar ook in drukbezochte ruimtes zoals recepties, liftlobby’s, 

trappenhuizen, gangen, foyers,…  

Er zijn twee formaten beschikbaar. Het eerste formaat is een rol (25mx2m) waarvan de onderkant 

vervaardigd is in ondoordringbaar pvc en op die manier een effectieve vochtbarrière biedt die 

reiniging met een grote hoeveelheid water mogelijk maakt. Het tweede formaat is een tegel 

(500x500mm) waarvan de onderkant vervaardigd is in asfalt.  

 

 

 

 

 

 

 

Technische informatie 
 

 Materiaal Materiaal onderkant Afmeting Totale dikte Totaal gewicht 
 

Rol 100% geverfd nylon Ondoordringbaar pvc 25mx2m 
 

8mm 4470g/m² 

Tegel 100% geverfd nylon Asfalt 500x500mm 
 

9mm 4768g/m² 
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Eigenschappen 

Brandnorm BSEN 13501-1 Cfl-s2 

Verkrijgbaar in 8 kleuren 

 

       
             (Atlantic)          (Galaxy)                  (Indigo)                              (Nickel) 

 

       
            (Nightfall)       (Rosemary)                         (Shadow)                            (Walnut) 

 

Slijtvast 

Eenvoudig te onderhouden 

Eenvoudig te plaatsen 

 

Montage 

Vooraleer de matten geplaatst worden, is het belangrijk om de ondergrond correct voor te bereiden. 

Deze dient proper en glad te zijn, vrij van inkepingen of richels. Wanneer de mat op beton of cement 

wordt geïnstalleerd, is het van groot belang dat de ondergrond droog is en de vochtigheid minder 

dan 75% bedraagt. Alle materialen dienen minstens 24u in de ruimte te liggen waar ze gebruikt 

zullen worden. Tegels moeten uit hun verpakking gehaald worden.  

 


