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VARMEMATTETEKNISK DATABLAD -

CE-merking Pakning

Oppbevaring Sikkerhetsdatablad

Varenr.:   I pakningen/eske:
23002  1 varmematte

Det er ingen krav eller anbefalinger til lagring av dette produk-
tet. 

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk 
standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevare-
forordningen per 1. juli 2013.

HauCons varmematte varmer opp og holder varmt, og er per-
fekt til teletining og frostsikring. 

Ytterlaget består av PVC-belagt nylonfi ber og tåler regn og 
fukt.  Varmekabel er tefl onisolert med automatisk temperatur-
regulering. 

Det er montert maljer i hjørner for opphenging og fastgjøring. 
Husk at den grønne siden alltid skal ligge mot det som skal 
varmes opp!

Kjente bruksområder:

• Oppvarming av støpeformer
• Tining av støpesand
• Varming av kabeltromler
• Foran porter og dører
• Oppvarming av maskiner 
• Teletining inntil 50 cm per døgn

Spesifi kasjoner

Mål: 300 x 100 cm
Eff ekt: 1000 W 
Tilførsel: 1-fas 230 volt
Vekt: 11 kg
Isolasjon: Selvslukkende skumplast
Forpakning: 1 stk

OBS: Grønn side ned!
OBS: Matten er ikke beregnet for å gå, stå eller kjøre på!
OBS: Skadet matte må ikke brukes! 

Avfall: Defekt varmematten er elektrisk avfall og skal håndteres 
i henhold til forskriftene.

Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet.

Beskrivelse og funksjon Bruk

Varmematten skal ikke brukes sammenbrettet eller -rullet.

Matten skal ikke dekkes av annen type tildekking eller andre 
varmematter.

Ved teletining er det hensiktsmessig å måke vekk all snø før 
varmematten legges ut. Snø er en god isolator, og varmemat-
ten vil bruke lang tid på å smelte snøen først.  Det er alltid lurt 
å avstenge området rundt teletining for at varmematten skal få 
ligge uforstyrret.

Beskytt matten mot skarpe gjenstander.

Ved lagring og transport skal matten rulles sammen med den 
gule siden ut og kabelen pakket inn i matten.


