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TECHNISCH INFORMATIE SHEET
Antislipmatten

In deze Technisch Informatie Sheet wordt de functie van de antislipmatten in het 
ladingzekeringssystem voor transport over de weg beschreven.

1. Specificaties voor antislipmatten

2. Hoe werken antislipmatten

Door een hoge wrijving worden zekeringssystemen efficiënter en effectiever. 

Een aantal gangbare wrijvingscoëfficiënten zijn: Geolied staal op staal = 0,2 (laag).
      Staal op hout = 0,4 (gemiddeld).
      Staal op antislipmatten = 0,6 (hoog).

Wrijvingscoëfficiënt: 0,6 (minimaal).
Aanbevolen dikte: 10 mm is voor de meeste toepassingen voldoende.
Bij dunnere matten is de lading vaak niet volledig gescheiden van de laadvloer.
Matten van minder dan 8 mm scheuren te makkelijk als ze voor ladingen staal worden gebruikt.
Matten dikker dan 15 mm kunnen instabiel worden en als gevolg hier van scheuren als ze voor staal ladingen worden 
gebruikt.
Materiaal: Gewoonlijk rubbergranulaat van 1 tot 3 mm dik, gemaakt van gerecycled materiaal en gebonden met een 
elastomeer van polyurethaan.
Kleur: Gewoonlijk zwart met veelkleurige spikkels; maar het materiaal kan ook andere kleuren hebben.
Oppervlaktetextuur: Fijnkorrelig.
Poreus / niet-poreus: een  grote porositeit is wenselijk.
Werktemperatuur: van -20 OC tot +100 OC.
Treksterkte: minimaal 0,6 N/mm2.

Wrijving is de weerstand die een object biedt tegen glijden. Deze weerstand is een kritische factor in de meeste 
zekeringssystemen. De waarde ervan hangt alleen af van het gewicht van het product en de oppervlakte ruwheid, niet 
van de grootte van het oppervlak. 

Het gebruik van antislipmatten om ladingen te zekeren vergroot de wrijving tussen twee oppervlakten, bijvoorbeeld 
tussen de buitenkant van het staalproduct en de laadvloer van de oplegger.

Antislipmatten zijn verkrijgbaar als losse stukken of stroken, gewoonlijk 1 m lang x 100 mm breed.

Remkracht

Gewicht van het product 

Weerhoudende kracht = gewicht van het product  x wrijving
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4. Antislipmatten op houten dragers

Op en onder iedere houten drager moeten antislipmatten worden gelegd 
om te voorkomen dat het product en de dragers op de laadvloer van de 
oplegger gaan schuiven.P

Antislipmatten kunnen met spijkers aan de 
houten dragers worden bevestigd of met 
een geschikte lijm worden vastgeplakt. P

Opmerking: Versleep geen producten die op antislipmatten staan, hierdoor kunnen de matten worden losgetrokken of 
scheuren, waardoor deze niet meer goed werken.

Er moeten voldoende matten onder het hout worden gelegd 
om te voorkomen dat het hout doorbuigt en zich vormt naar de 
laadvloer van de oplegger.P

3. Gebruiken van antislipmatten

Antislipmatten kunnen worden gebruikt in de vorm van hele matten of als losse stroken, op voorwaarde dat de ruimte 
tussen de stroken zo wordt gekozen dat staal niet direct in contact komt met staal of hout. 

P
De ruimte tussen de stroken 
antislipmat moet zo worden 
gekozen dat het product niet direct 
in contact komt met de oplegger.

Opmerking: voor inspectiedoeleinden is het belangrijk dat de antislipmat onder het product zichtbaar is.

O Door het onjuist plaatsing van antislipmatten kan contact 
tussen verschillende lagen staal producten ontstaan.

Antislipmatten mogen NIET worden gebruikt voor hoekbescherming.
Transportbanden en andere vormen van rubber zijn GEEN acceptabele alternatieven voor 
antislipmatten waar de ladingzekeringsrichtlijnen antislipmatten voorschrijven, dit omdat deze 
aanzienlijk lagere wrijvingscoëfficiënt hebben.

Waarschuwing!

O
Als antislipmatten verkeerd worden 
geplaatst, rust het product direct op de 
laadvloer van de oplegger.


