
 
 

 

Coral grip 
 

 
Coral Grip is een schraapmat vooral voor buitengebruik. Het materiaal is gemaakt van 
driedimensionaal gebonden monofilamenten, bestrooid met anti-slip granulaatkorrels. 
Coral Grip wordt geleverd in 2 kwaliteiten met ieder meerdere kleuren.  
  
De HD (Heavy Duty) kwaliteit is gemaakt van dikkere filamenten en heeft aan de 
bovenzijde een ruitvormige embossing. Antraciet en grijs zijn uni gekleurd, de overige 
zijn gemaakt uit 2 verschillend gekleurde filamenten.  
Materiaaldikte in HD is ca. 16 mm zonder rug en 17 mm met rug. De rollen zijn ca. 
10.00 m lang en 122 cm breed. De versie met rug is aan de zijkant van de rol voorzien 
van een vinyl stootrand. De rolbreedte is exclusief de stootrand. 
 
De MD (Medium Duty) kwaliteit is in alle kleuren geheel uni. Materiaaldikte in MD is 
ca. 11 mm zonder rug en 12 mm met rug.  
De rollen zijn ca. 15.00 m lang en 122 cm breed. De versie met rug is aan de zijkant van 
de rol voorzien van een vinyl stootrand. De rolbreedte is exclusief de stootrand. 
 
Coral Grip zonder rug wordt over het algemeen buiten gebruikt. Regenwater spoelt de 
mat dan schoon. Eventueel wordt, voornamelijk voor binnentoepassingen, Coral Grip 
geleverd met een Everfort® vinylrug.  
 
Standaard matten zijn leverbaar in de maten 60 x 90 cm. Deze maat is inclusief een 
geperste rand rondom. Deze matten zijn niet voorzien van een Everfort® rug. 
Pasmatten kunnen worden gemaakt op iedere gewenste lengte in de 
standaardbreedtes, maatwerk is op aanvraag leverbaar.  
 
Verwerking  
Door zijn hoge eigen gewicht kan Coral Grip op iedere harde, vlakke ondergrond los 
gelegd worden. Omdat er bij het materiaal zonder rug zowel tijdens het oprollen als 
het afrollen spanningen ontstaan, dient het materiaal eerst geruime tijd (minimaal 8 
uur) te ontspannen voor het wordt afgesneden, hierbij dient een overmaat van ca. 2% 
te worden aangehouden. Indien de mat verdiept wordt geïnstalleerd dient de mat met 
enige overmaat te worden ingesneden, zodat nog enige krimp niet direct zichtbaar zal 
zijn. 
Om banen aan elkaar te zetten wordt er aan de achterzijde een Coral lasband worden 
aangebracht met koudlaspasta (vullend, type C). Op deze manier kunnen er ook losse 
randen worden aangezet. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met een 
mogelijk verschil in krimp tussen het lasband en/of de randen en de Coral Grip zelf. 
 
Ondervloeren 
Normaal wordt Coral Grip buiten geïnstalleerd op de aanwezige bestrating. Voor een 
goede werking dient afschot of afwatering aanwezig te zijn. Eventueel kan de mat 



 

 

worden vastgezet met schroeven, voorzien van een carrosseriering. Indien Coral Grip 
met rug binnen wordt geïnstalleerd zijn de ondervloer eisen gelijk aan alle andere Coral 
producten met vinyl rug. Voor vragen: raadpleeg de afdeling Techniek & Opleiding. 
 
Verzorging  
Coral Grip schoonloopzones kunnen hun werk alleen doen als ze zelf voldoende 
schoongehouden worden. In buitentoepassingen zal de regen veel doen maar is het 
raadzaam de mat regelmatig op te nemen om het verzamelde vuil te verwijderen. 
Indien de mat vast ligt kan deze met een sterke waterstraal schoongespoten worden 
(geen hogedrukreiniger). Binnenliggende matten zo mogelijk opnemen om elders met 
een waterstraal te reinigen anders regelmatig stofzuigen. 
 
Coral Grip voldoet aan de eisen zoals gesteld in de norm EN 1307 
 
 
 
 
 

 



Coral Classic Coral Brush Coral Duo Coral Welcome Coral Luxe Coral Interior Coral Bright Coral Grip HD Coral Grip MD

Gebruiksclassificatie zwaar commercieel zwaar commercieel zwaar commercieel zwaar commercieel licht commercieel zwaar commercieel gemiddeld commerciaal zwaar commercieel zwaar commercieel

: Kleuren 12 14 6 8 6 8 6 4 4

1 Totale dikte ISO 1765 ca. 9 mm,
 (Fast Flooring ca. 10 mm)

ca. 9 mm,
 (Fast Flooring ca. 10 mm) ca. 9 mm ca. 8,5 mm ca. 8,5 mm ca. 10 mm ca. 8,5 mm met rug ca. 17 mm

open structuur ca. 16 mm
met rug ca. 12 mm

open structuur ca. 11 mm

Verkrijgbare rolbreedte 
(incl. 2,5 cm stootrand) 105 cm, 155 cm, 205 cm 105 cm, 155 cm, 205 cm 205 cm 205 cm 105 cm, 205 cm 90 cm, 130 cm, 200 cm met rug 127 cm

open structuur 122cm
met rug 127 cm

open structuur 122cm

Verkrijgbare rollengte ca. 27,5 m ca. 27,5 m ca. 27,5 m ca. 27,5 m ca. 20 m ca. 27,5 m ca. 10 m ca. 15 m

Verkrijgbaar als tegels 50x50 cm / 12 per doos 50x50 cm / 12 per doos 50x50 cm & 100x25 cm /
6 + 6 per doos 50x50 cm / 12 per doos

Verkrijgbaar in Fast Flooring tegels 50x50 cm / 12 per doos 50x50 cm / 12 per doos

Verkrijgbaar als matten
(incl. 2,5 cm stootrand rondom)

55x90 cm, 90x155 cm 
135x205 cm, 205x300 cm

55x90 cm, 90x155 cm
135x205 cm, 205x300 cm 105x155 cm 105x155 cm, 135x205 cm 60x90 cm, 90x150 cm 60x90 cm (open) 60x90 cm (open)

Geluidsabsorptie ISO 354 αw = 0,25 (H) αw = 0,25 (H) αw = 0,25 (H) αw = 0,20 (H) αw = 0,20 (H) αw = 0,20 (H)

s Contactgeluidreductie ISO 10140-3 ΔLw 29 dB 
(Fast Flooring tegels)

ΔLw 29 dB 
(Fast Flooring tegels) ΔLw 29 dB ΔLw 28 dB

> Kleurechtheid

Licht EN ISO 105/B02 7-8 ≥ 5 ≥ 5 6 8 ≥ 5 7 7 7-8

     Wrijven EN ISO 105/X12 4-5 5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

     Water EN ISO 105/E01 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 5 5

     Zout water EN ISO 105/E02 4-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 4-5 5 5

     Watervlekken EN 1307 annex G / 
EN 15115 4-5 5 5 5 5 5 5 5 5

     Shampoo BS 1006 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 5 5

     Organische 
oplosmiddelen EN ISO 105/X05 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 4-5

Fabricagemethode/type getuft, 5/32” gesneden pool getuft, 5/32” gesneden pool getuft, 5/32” gesneden pool getuft, 5/32” gesneden pool getuft, 5/32” gesneden pool getuft, 5/32” gesneden pool getuft, 5/32” gesneden pool non woven schraapmat met
reliëf dessin non woven schraapmat

Poolmateriaal solution dyed polyamide geregenereerd ECONYL 
polyamide

solution dyed polyamide 
met geregenereerd ECONYL 

polyamide

geregenereerd ECONYL 
polyamide solution dyed polyamide

solution dyed polyamide 
met geregenereerd ECONYL 

polyamide

geregenereerd ECONYL 
solution dyed polyamide

solution dyed vinyl
met anti-slip granulaat

solution dyed vinyl 
met anti-slip granulaat

Tuftdrager non-woven non-woven non-woven 100% recycled  non-woven non-woven non-woven non-woven

Ruguitvoering ftalaatvrij vinyl
EVERFORT vinyl

Fast Flooring: EVERFORT 
vinyl met glasvlies

EVERFORT vinyl
Fast Flooring: EVERFORT

 vinyl met glasvlies
EVERFORT vinyl EVERFORT vinyl EVERFORT vinyl EVERFORT vinyl EVERFORT vinyl open structuur of met 

EVERFORT vinyl rug
open structuur of met 

EVERFORT vinyl rug

. Totaalgewicht ISO 8543 ca. 4000 g/m² ca. 4050 g/m² ca. 3800 g/m² ca. 3950 g/m² ca. 4100 g/m² ca. 4200 g/m² met rug ca. 8100 g/m²
open struktuur ca. 5500 g/m² 

met rug ca. 6500 g/m²
open struktuur ca. 3500 g/m² 

. Totaalgewicht tegels ISO 8543 ca. 4100 g/m²
(Fast Flooring ca. 5000 g/m²)

ca. 4100 g/m²
(Fast Flooring ca. 5000 g/m²) ca. 4150 g/m² ca. 4250 g/m²

Poolinzetgewicht ISO 8543 ca. 870 g/m² ca. 920 g/m² ca. 670 g/m² ca. 750 g/m² ca. 1000 g/m² ca. 970 g/m² ca. 1070 g/m²

= Pooldikte ISO 1766 ca. 7 mm ca. 7 mm ca. 6 mm ca. 6 mm ca. 5,5 mm ca. 6 mm ca. 5,8 mm

Pooldichtheid ISO 8543 0,100 g/cm² 0,105 g/cm² 0,095 g/cm² 0,107 g/cm² 0,140 g/cm² 0,100 g/cm² 0,160 g/cm²

Aantal noppen ISO 1763 ca. 61.500/m² ca. 58.000/m² ca. 32.000/m² ca. 74.300/m² ca. 93.000/m² ca. 58.000/m² ca. 112.900/m²

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van EN 14041: 2004

DoP 1300147-DoP-004 1300147-DoP-004 1300147-DoP-004 1300147-DoP-004 1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 1300147-DoP-004 1300118-DoP-004 1300118-DoP-004

R Brandgedrag EN 13501-1 Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS Bfl-s1, G, NCS

Z Slipweerstand EN 13893 µ > 0,30 µ > 0,30 µ > 0,30 µ > 0,30 µ > 0,30 µ > 0,30 µ > 0,30 µ > 0,30 µ > 0,30

L Statische oplading ISO 6356 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV
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