
Regupol® Instrukcja obsługi

Regupol® Maty antypoślizgowe

Określeniem fachowym dla mat antypoślizgowych jest 
„Materiał hamujący poślizg (RHM)”. Określenie to informuje, 
że materiał nie zapobiega całkowicie przemieszczaniu się 
ładunku, lecz jedynie to przemieszczanie może hamować. 
Materiał hamujący poślizg należy do tzw. środków 
zabezpieczania ładunku. 

Podstawowym warunkiem do zainstalowania mat 
antypoślizgowych Regupol® jest dokładna pozamiatana 
powierzchnia załadunkowa. Maty antypoślizgowe 
Regupol® posiadają pewien określony udział przestrzeni 
pustej. W ten sposób charakteryzują się znaczną zaletą w 
stosunku do innych typów mat poślizgowych z zamkniętymi 
powierzchniami foliowymi, gdyż przyjmują mniejszą ilość 
brudu. Jednakże i tutaj zanieczyszczona powierzchnia 
ładunkowa może pogorszyć właściwości hamowania 
poślizgu. 

Działania związane z zabezpieczaniem ładunku powinny 
planować i realizować wyłącznie wykwalifikowane osoby. 
Podstawę stanowi najpierw plan rozłożenia ładunku przy 
uwzględnieniu ciężaru i lokalizacji jego środka ciężkości, 
powierzchnia przylegania oraz nacisk powierzchniowy, 
a także wymiar mat antypoślizgowych itp. Należy się 
spodziewać współczynnik tarcia mat antypoślizgowych na 
poziomie µ 0,6, również i wtedy, gdy przy wielu matach jest 
on wyższy. 

Następnie, przy planowaniu zabezpieczenia ładunku należy 
ustalić optymalną metodę zabezpieczania. Decydującą 
pomocą do obliczeń i przewidywania działań zabezpieczania 
ładunku oferuje oprogramowanie, które jest dostępne na 

www.regupol-easylasi.de 

Przy jego pomocy można dla każdego typu transportu sporządzić 
protokół i wręczyć go kierowcy i w razie kontroli drogowej 
udokumentować prawidłowość zabezpieczenia ładunku.

Prosimy wybrać wielkość mat antypoślizgowych Regupol® 
tak, aby były dobrze widoczne. Wartością zalecaną jest min. 
wystawanie na każdą stronę po 10 mm. Ułatwia to kontrolę i 
zapewnia, że znajdujący się na macie ładunek zostanie lepiej 
w nią wciśnięty. 

Ważne: Prosimy zwymiarować matę antypoślizgową 
Regupol® tak, aby było zapewnione, że ładunek nie ma 
styczności z gołą powierzchnią ładunkową (brak tzw. 
tarcia mieszanego). Wielość należy dobrać tak, aby pod 
obciążeniem maksymalnym wystąpiłomają one zatem 

Czyszczenie mat antypoślizgowych Regupol® realizuje się 
przez wytrzepanie, wyczyszczenie odkurzaczem, w razie 
potrzeby umycie myjką wysokociśnieniową.

Regupol® można bezproblemowo usuwać wraz z odpadami 
komunalnymi według kodu odpadu 070299 według EAK 
przy uwzględnieniu przepisów miejscowych.

jeszcze 70% swej wyjściowej grubości. Prosimy mieć na 
uwadze wytyczne w kwestii obciążeń maksymalnych mat 
antypoślizgowych Regupol® (patrz strona 2).

Ładunku nie wolno w żadnym wypadku zabezpieczać tylko 
matami antypoślizgowymi, gdyż grozi niebezpieczeństwo 
jego przewrócenia. Dodatkowe działania, a więc najczęściej 
pasy zaciskowe muszą zapewnić to, w każdej sytuacji 
podczas jazdy, a więc przy hamowaniu, manewrowaniu 
lub ruchach pionowych ładunku muszą zapewniać kontakt 
ładunku z matą antypoślizgową. 

Przed położeniem używanych mat antypoślizgowych prosimy 
sprawdzić, czy nie wykazują usterek. Zaliczają się do nich w 
szczególności: 

• Pęknięcia
• Odkształcenia trwałe i ślady odcisków
• Wyłupane obszary materiału
• Miejsca zmiażdżone
• Uszkodzenia spowodowane substancjami agresywnymi
• Zestarzenie
• Zanieczyszczenie obniżające skuteczność działania

Podczas kontaktu z chlorkiem sodu lub słabymi kwasami 
i zasadami, maty antypoślizgowe Regupol® należy przed 
ponownym użyciem wypłukać w wodzie i skontrolować pod 
względem zanieczyszczeń. 

Jakie maty antypoślizgowe Regupol® stosować do jakiego 
transportu?

Regupol® 7210 LS plus  do wszystkich powszechnie 
stosowanych typów transportu

Regupol® 9510 RHS plus  do wszystkich 
transportowanych towarów, 
które są czułe na zafarbowanie 

Regupol® 1000 LSE  do transportu ciężkiego, 
transportu odkrytego transportu 
otwartego i ciężkiego w 
warunkach mrozu

1. Uwagi ogólne

2. Zastosowanie mat antypoślizgowych Regupol® 
3. Czyszczenie i usuwanie
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Doradztwo w kwestii zabezpieczania ładunku: 

Tel. +49 2751 803-260

Obliczanie zabezpieczenia ładunku

www.regupol-easylasi.de

Ta strona internetowa umożliwia obliczenia dla wszystkich 
powszechnie stosowanych metod zabezpieczeń ładunku oraz 
generuje protokół właściwy dla danego rodzaju transportu w 
celu okazania go podczas kontroli drogowej. 

Najważniejsze właściwości techniczne mat antypoślizgowych 
Regupol® górują wyraźnie nad minimalnymi wymogami 
według VDI 2700, strona 15. Tymi wymaganiami są: 

Min. wydłużenie przy zerwaniu 60 % 
Min. wytrzymałość na rozciąganie σM 0,6 N/mm2

Współczynnik tarcia  ok. µD 0,60, w zależności od 
współpracującego materiału

Pozostałe właściwości to: 

Odporność temperaturowa - 40° C do + 120° C
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe
Odporność na chlorek sodu
Odporność na słabe kwasy i zasady

Przeliczanie niutona na metr kwadratowy na kilogram na 
jednostkę powierzchni

1,00 N/mm2  = 0,102 kg/mm2

  = 10,20 kg/cm2

  = 1.020 kg/dm2

  = 102.000 kg/m2

Maksymalne obciążenia mat antypoślizgowych Regupol® 
definiuje się przez warunek, że ładunek nie może 
spowodować odkształcenia maty więcej niż 30%. 

4. Ważne dane techniczne 5. Doradztwo i informacja

Regupol® 

Regupol® Maty antypoślizgowe

Regupol® 7210 LS plus

Regupol® 9510 RHS plus

Regupol® 1000 LSE 
jako mata do transportu 
ciężkich ładunków

250 t/m2

2,50 N/mm2

przy grubości 8 mm

300 t/m2

3,00 N/mm2

przy grubości 8 mm

630 t/m2

6,30 N/mm2

przy grubości 8 mm
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