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Nomad™ AQUA 85
Vstupní rohož pro silný provoz
Technický list TD 802

Popis
Nomad Aqua 85 je vstupní rohož pro silný provoz 
s vynikající mechanickou odolností a absorpcí vody.
Rohož Nomad Aqua 85 je tvořena chomáči dvojitých 
smyčkových vlasů na netkaném polyesterovém rounu. 
Jemná vlákna z polyamidu 6 slouží k absorpci vody 
a velká hrubá vlákna z polyamidu 6 podporují oškrábání 
nečistot. Tato novátorská konstrukce je přilepena na 
podklad z bezftalátového PVC, který chrání podlahu před 
nečistotami i vlhkostí a navíc omezuje pohyb rohože.
Obruby rohože Nomad Aqua 85 vyrobené 
z bezftalátového PVC jsou navrženy pro bezpečný 
provoz.

Umístění produktu
• Silný provoz: od 1500 do 5000 průchodů za den
• Druhý stupeň, interiér
• Rozsah teplot od 0 do 60°C

Přednosti produktu
• Chomáče dvojitých smyčkových vlasů z polyamidu
• Jemná a hrubá vlákna z polyamidu 6
• Polyesterové netkané rouno
• Nový design s náhodným vzorem
• Podklad odolný proti klouzání z PVC bez ftalátů
• Vynikající odstranění a zachycení nečistot a vody
• Umožňuje bezpečný provoz chodců i vozíků

Barvy
Antracitová černá, břidlicově šedá, námořnická modrá, 
kaštanová hnědá

Rozměry a balení
Hotové rozměry (1 rohož v balení)

90 × 150 cm 6 kg
130 × 200 cm 11 kg
130 × 300 cm 16 kg
130 × 600 cm 32 kg
200 × 300 cm 27 kg

200 × 1000 cm 74 kg
Role

130 × 2000 cm 103 kg
200 × 2000 cm 148 kg

Vlastnosti produktu
Vlastnosti Typické hodnoty

Celková hmotnost
(bez obruby) 3870 g/m2

Celková výška vlasu 770 g/m2

Hmotnost rouna 100 g/m2

Celková tloušťka 7,5 mm
Výška vlasu 5,5 mm
Počet chomáčů /m2 115 920
Rozměrová stálost < 1%
Šířka obruby 25 mm
Výška obruby 2 mm
Celkové pohlcení vody 4,0 litru/m2

Doba schnutí
(při 2 litrech / m2) 24 h

Odolnost proti klouzání
EN 13893
Klasifikace podle DIN 51130

Zkoušky probíhají, Budou 
zveřejněny v dubnu 2012

Hořlavost
Euroclass EN1 350-1

Cfl s1
Zkoušky požární klasifikace 
a CE certifikace probíhají. 
Budou zveřejněny v dubnu 

2012

Chemická odolnost
Zkoušené chemikálie Odolnost
Čisticí prostředky Vynikající
Slaná voda Vynikající
Bezolovnatý benzín Dobrá
Nafta Dobrá
Motorový olej Dobrá
Bělidlo Dobrá

 Zkušební podmínky: 7 dní úplného ponoření

 Odolnost:  odolnost je hodnocena následujícím 
způsobem

• Vynikající = žádný vliv.
•  Dobrá = mírný účinek na výrobek, ztráta hmotnosti 

menší než 1%
• Nedostatečná = výrobek se stává nevhodným k použití.

Instalace
Rohož Nomad Aqua 85 pokládejte na suchou a čistou 
podlahu jako zachytávací rohož.
Role je možné řezat. Doporučujeme rohož opatřit profily, 
aby byl zaručen bezpečný provoz.

 :  Poznámka: Protože tyto rohože nenesou označení 
CE, není možné je instalovat jako koberce. 
Přilepování rohoží Nomad Aqua 85 ve veřejných 
budovách není povoleno.

 Řezání, lemování, spojování – IF 003



Důležité upozornění pro kupujícího / zpracovatele / uživatele:
Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení zde uvedené jsou založené na zkouškách, které považujeme za spolehlivé, avšak jejich přesnost 
nebo úplnost není možno zaručit. Neneseme žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku na výrobky, které nebyly aplikovány v souladu s našimi 
zveřejněnými informačními materiály.
Před použitím/instalací musí uživatel/zpracovatel posoudit vhodnost výrobku pro jeho konkrétní použití a uživatel/zpracovatel přebírá veškerá rizika 
a zodpovědnost v souvislosti s ním. Jakékoliv otázky týkající se záruky a spolehlivosti těchto produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje 
a platnými právními předpisy. Žádné prohlášení nebo doporučení, které zde není uvedeno, nebude mít žádný vliv ani účinek, pokud není obsaženo 
ve smlouvě podepsané odpovědným pracovníkem společnosti 3M.
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Aktualizováno: 20. března 2012

Doporučení pro čištění
Rutinní údržba
Běžné vysávání. Nejlepších výsledků dosáhnete 
s vysavačem s kartáčovým ramenem.

Střední čištění
K tomuto čištění je možné použít vodorovný mechanický 
kartáč.

Časté odstraňování skvrn
Důrazně doporučujeme často odstraňovat žvýkačky.

Pravidelné důkladné čištění
Hloubkové čištění s propíráním. Maximální teplota 
čisticího roztoku nesmí přesáhnout 50°C.

 Postup při čištění - IF 001

Původ: Vyrobeno v Nizozemí / EU

Likvidace produktu
Produkt po skončení životnosti může být zlikvidován do 
příslušných kontejnerů anebo může být spálen. Kód pro 
likvidaci odpadu podle evropské směrnice je 20-01-39, 
plastové materiály. Informujte se na váš místní systém 
likvidace odpadů, zda není možná recyklace.
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