
BEXCO  RUBBER LADDERMAT 
PROTEC 

De meest voorkomende oorzaak van ongevallen in de bouwsector is het vallen van hoogtes (bij dakwerken, 

bouw, schoonmaak, etc…). Meer dan 40% van de ongevallen hebben betrekking tot het verkeerd gebruik van 

de ladder. Omgaan met ladders is niet zonder risico! Wat is dan de meest voorkomende oorzaak van deze   

ongevallen? Heel vaak worden de ladders foutief geplaatst of wordt niet de geschikte ladder gebruikt. Bij een 

verkeerde opstelling (te recht, te schuin) of bij installatie op gladde ondergronden is de kans groot dat ladders 

gaan schuiven terwijl er iemand op staat. Door het plaatsen van een antislip Bexco® laddermat wordt            

wegschuiven uitgesloten en wordt het gevaar tot valpartijen vermeden. 
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 PROTEC 
VOORDELEN:  

• Voorkomt wegglijden 

• Licht van gewicht 

• Voorkomt wegzakken op een zachte 
bodem 

• Makkelijk om te verplaatsen en 
overal mee te nemen 

• Voorkomt beschadiging aan vloeren 

• Niet langer een 2de persoon nodig 
om de ladder vast te houden 

• Lange levensduur  

 

AFMETINGEN:  

• 970 x 240 mm / 5 kg 

• 1260 x 310 mm / 9 kg (met handvat) 

 

GARANTIE:  

3 jaar   

 

MAXIMUM BELASTING: 

150 kg 

 

TECHNISCHE INFO: 

Materiaal:                                                      

gerecycleerde rubber + PU binder 

Brandklasse:  Efl (EN-13501)  

Temperatuurbereik: -40°C / +80°C 

 

De laddermat gemaakt uit slijtvast rubber werd zo ontworpen dat, bij correct 

gebruik, de kans dat de ladder wegglijdt tot een minimum beperkt wordt. Een 

mix van hoogwaardige rubbergranulaat, polymeren en katalysatoren zorgt voor 

een optimale ruwheid. De open structuur geeft een groter contactoppervlak met 

de ondergrond wat een uitmuntende antislipcoëfficiënt garandeert. Door de 

laddermat bij hoge druk en temperatuur te produceren ontstaat een product 

met een hoge levensduur en bestand tegen hoge puntbelastingen. Het product 

is 100% recyclebaar en door TNO getest.  

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN: 

1. Installeer de Bexco® laddermat op een droge en vlakke vloer 

2. Plaats de ladderpoten tegen de rechtopstaande rand  

 (→ aan geribbelde zijde) 

1. Zorg steeds dat de ladder in een hoek van ±75° wordt  

 geplaatst vóór  aanvang van de werken. 


