Olie-opvangmat MEWA Multitex
Doeltreffend gewapend tegen olie en lekkages

[Amersfoort, december 2017]: Als bescherming tegen lekkende oliën ontwikkelde textieldienstverlener
MEWA een efficiënte oplossing. De opvangmat Multitex neemt alle vloeistoffen op en zorgt voor een
veilige, schone werkplek. In vergelijking met alternatieve methodes biedt MEWA Multitex tal van
voordelen.

Elk bedrijf strijdt dagelijks tegen druipende vloeistoffen, uitlopende oliën, verf en smeerstoffen die de
werkplek vervuilen. Dat ziet er niet alleen slordig uit, maar is ook een risico op het vlak van
arbeidsveiligheid. MEWA heeft een makkelijke en doeltreffende oplossing. Multitex, een opvangmat van
stof, fungeert bij onderhouds- en herstellingswerkzaamheden als beschermende onderlegger. De mat
kan tot wel drie liter vloeistof opnemen. Kleine oppervlakken kunnen goed afgedekt worden met één
exemplaar, voor grotere oppervlakken worden meerdere matten naast elkaar gelegd.

De opvangmat is geschikt voor vele toepassingen:


bij de vervanging van oliën, rem- en koelvloeistoffen,



voor het absorberen van emulsies en oplosmidden in geval van lekkages,



bij het demonteren van aandrijvingen en motoronderdelen,



voor het neerleggen van vette werktuigen.

In vergelijking met alternatieve hulpmiddelen brengt de flexibele, stoffen mat het er goed vanaf.
Plastieken bakken nemen veel plaats in en passen niet altijd ergens onder. Zand en granulaten
absorberen minder, verspreiden zich al gauw over de werkvloer en veroorzaken slipgevaar. Ook
wegwerplappen zijn bij grote lekkages weinig efficiënt: men heeft er niet alleen heel wat nodig en ze
blijven na gebruik overal rondslingeren.

Het afvalprobleem lost MEWA op met een uitgebreide totaalservice. De matten worden bij de klant
opgehaald, milieuvriendelijk en conform de geldende normen gewassen en schoon weer aangeleverd.
Dat betekent heel wat minder werk voor het bedrijf zelf. Of zoals een gebruiker bevestigt: “Doordat geen
olie meer aan schoenen blijft kleven, blijft ook de vloer in het bedrijf gespaard van vuile vetvlekken.”

De stoffen opvangmat MEWA Multitex dient bij herstellings- en onderhoudswerkzaamheden als
beschermende onderligger.

MEWA Multitex: in vergelijking met alternatieve hulpmiddelen brengt de flexibele, stoffen opvangmat het
er goed vanaf. Plastieken bakken nemen veel plaats in, zand en granulaten zijn minder absorberend,
verspreiden zich over de hele bedrijfsvloer en creëren slipgevaar.
(Foto’s: MEWA)
MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 44 vestigingen van beroeps- en
veiligheidskleding, poetsdoeken, olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onderdelenreiniging
in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels voor arbeidsveiligheid onder het merk « World Wide Work
by MEWA » besteld worden. Ongeveer 5.200 medewerkers bedienen 180.900 klanten uit industrie,
handel, ambachten en gastronomie. In 2016 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 638 miljoen
euro.

MEWA, opgericht in 1908, is vandaag toonaangevend in het segment textielbeheer (Textil-Management).
In november 2013 werd MEWA uitgeroepen tot de Top 3 van de Duitse Duurzaamheidsprijs, in de
categorie « Duitslands meest duurzame producten/dienstverleningen ». In 2016 werd de onderneming
door Verlag Deutsche Standards voor de derde keer als “Merk van de Eeuw” bekroond en in 2015 voor
de tweede keer tot “wereldmarktleider” uitgeroepen.

Meer informatie over MEWA Textil-Management
MEWA Textiel-Service BV, www.mewa-service.nl, +31 (0)33 277 92 40
MEWA Movie Channel: www.mewa-service.nl/newsroom/alle-videos/
MEWA volgen op Twitter: www.twitter.com/mewa_nl
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