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edilon)(sedra Trackelast® SBM/RPU/Mor
Trackelast® SBM/RPU/Mor elastomer bazlı en son teknolojik yenilikleri barındıran bir elastik mattır. Elastomer, farklı iklim 
koşulları altında, uzun süreli daimi yük altında iken çok sayıda yük tekrarından sonra bile işlevselliğini sürdürür. 
Trackelast® SBM/RPU/Mor her iki tarafındaki esnek koruma katmanı sayesinde, mati sivri balast taşlarından korur.  
Koruma katmanları fabrikada mate ön uylama olarak eklenir. Trackelast® SBM/RPU/Mor elektrik akımına karşı da 
izolasyon yapar. Kaçak akıma karşı etkin bir koruma önlemidir.

videolar için

Aksesuarlar
edilon)(sedra, Tabliye Altı Mat uygulaması için ihtiyaç duyulan tüm aksesuarları talep edilmesi durumunda 
tedarik etmektedir. Dayanıklı, uzun ömürlü,çok esnek PU bazlı sızdırmazlık mastikleri, elyaf takviyeli derz 
kapama şeritleri, yapıştırıcılar ve ilave koruyucu polietilen kaplamalar , vb.

Lütfen detaylı ürün ve sistem bilgi broşürlerimizi isteyiniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Bölge Satış Büromuz ile irtibata geçiniz @ www.edilonsedra.com
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Genel özellikler
• Zemin kaynaklı titreşimin azaltılmasında mükemmel sonuç
• Çok düşük sıcaklıklarda bile katılaşma çok az olur
• Yüksek elektrik izolasyonu
• Optimize edilmiş paletleme yöntemi sayesinde taşıma maliyetinde azalma
• Çok verimli hat inşa oranı

Testler
• Dinamik su emme testinden sonra çok düşük düzeyde sertleşme
• Uzun vadeli kararlılık için yüksek mekanik dayanım (12,5 milyon yükleme tekrarı)
• En son teknik standartlara göre Münih Teknik Üniversitesi’nde 2010 yılında 250kN aks
yüküne kadar test edilmiştir (DIN 45673-5)

Ürün yelpazesi
Geniş ürün yelpazesine sahip edilon)(sedra Trackelest® Tabliye Altı Matları bütün aks 
yükleri için, tramvay, metro ve banliyö trenlerinden anahatlar, hızlı tren hatları ve ağır 
yük hatlarına kadar (250 kN’e kadar) farklı seçeneklerle sunulmaktadır.

Hizmetler
Tam uygulama hizmeti, detaylı uygulama kılavuzları, şantiyede uygulama eğitimi ve/
veya ray döşeme uygulamalarında yetkin edilon)(sedra personeli tarafından 
şantiyede gözetim ve kontrol (süpervizörlük) hizmeti.
Titreşim yalıtımı ve geçiş kaybı öngörü hesabı (tek katmanlı ve / veya çok katmanlı 
modelleme) edilon)(sedra tarafından ücretsiz bir hizmet olarak sunulmaktadır.




