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TEKNISK DATABLAD -  HAUCON EL-VARMEMÅTTE

 HauCons el-varmemåtte er en elektrisk selvregulerende varmemåtte til optøning 
og frostsikring.  

El-varmemåtten består af en slidstærk PVC-belagt nylonfiber med en teflonisoleret 
varmetråd, som tåler både regn og fugt.  

I måttens hjørner er der monteret øjer og stropper til fastspænding. 

ANVENDELSE

• Opvarmning af støbeforme 
• Opvarmning af maskiner 
• Optøning af undergrund (50 cm per døgn) 
• Optøning af støbesand 
• Frostsikring af underlag 
• Opvarmning af rørføringer 

BRUGSVEJLEDNING

• Måtten skal være fuldt udrullet ved anvendelse 
• Måtten må ikke overdækkes under anvendelse.  
• Varmemåtterne må ikke overlappe hinanden 
• Måtten ligges ud med den grønne side mod det, som skal opvarmes  
• Ved optøning af undergrund/støbesand, skal sne fjernes inden udrulning 
• Efter udrulning tilkobles varmemåtten et normalt 230V stik  

Mål 300x100 cm
Effekt 1000 W
Strømtilførsel 230 volt
Vægt 11 kg
Isolation Brandsikker skumplast

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



HauCon A/S | Tel. +45 86 22 93 93 | Mail: info@haucon.dk - www.haucon.dk

TDS: HAUCON EL VARMEMÅTTE
REV: 1.0
DATO: DECEMBER 2020 
SIDE: 2/2

OPBEVARING OG TRANSPORT

• Det anbefales at el-varmemåtterne opbevares tørt. Ved opbevaring og transport skal måtten foldes sammen med den 
gule side udad, og kablet pakket ind i måtten.  

• Defekte måtter er elektrisk affald og skal håndteres i henhold til forskrifterne 

FORHOLDSREGLER

• Læg ALTID den grønne side mod det, som skal opvarmes 
• Måtten må ikke overdækkes under anvendelse.  
• Det er ikke tilladt at gå eller køre hen over måtterne  
• Beskyt måtten mod skarpe genstande 
• Beskadiget måtter må ikke genbruges  
• Ledningen til dette produkt kan ikke udskiftes. Hvis måtten eller ledningen beskadiges, skal produktet kasseres  

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad er ikke påkrævet til dette produkt.


