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Popis: 
Tento výrobek je rohož pro vstupní 
prostory. Má trvanlivou konstrukcí 
s otevřenou roštovou strukturou 
z vinylových žeber, která tvoří 
souvislý povrch se vzorem ve tvaru 
písmene Z. 
Díky otevřené roštové struktuře 
může zadržovat velké množství 
nečistot a smetí, které propadají 
rohoží, což usnadňuje čištění. 
 
 
Zařazení výrobku: 
Tento výrobek je určen k instalaci do 
zapuštěných prohlubní nebo jako 
rohož pro pěší ve vstupních 
prostorech uvnitř nebo vně budov. 
Typický provoz:  
       Více než 5000 přechodů denně 
Rozšířený rozsah provozních teplot:  
      -23°C až +65°C 
 
Speciální charakteristiky: 
Dobré odstraňování a zadržování 
nečistot 
Umožňuje provoz vozíků 
Dlouhá životnost 
Jednoduchá údržba 
Odolnost proti ultrafialovému záření 
 
Barvy: 
Čtyři barvy: břidlicově šedá, 
kaštanově hnědá, ebenově černá, 
rezavě červená 
 
 
Velikosti: 
 
Předem nařezané rohože: 
 0,90 x 1,50 m  
 
Role: 
 0,60 x 6 m  
 0,91 x 6,1 m   
 
Poznámka: Dostupné barvy a 
velikosti zjistíte z místního ceníku 
nebo od místního logistického 
oddělení. 
 

 
Balení a značení: 
- Předem nařezané rohože: 1 ks na 
krabici 
- Role: 1 role na krabici 
- Každá krabice je označena názvem 
výrobku, velikostí, barvou a 
obchodním názvem 3M. 
 
Pokyny pro instalaci a čištění: 
Přiloženy ke každé krabici. 
 
Příslušenství: 
• Obruba rohože 3M s vysokým 

profilem 
• Lepidlo na rohože 3M 
• Upínací tyč do zapuštěné 

prohlubně 3M 
 
Likvidace výrobku: 
Spotřebovaný materiál lze vyhazovat 
do vhodných nádob a/nebo spalovat. 
Evropská směrnice pro likvidaci 
odpadu má kód 20 01 04. 
 
Odolnost proti chemikáliím: 
 (Všechny zkoušky probíhaly sedm dnů při 
teplotě 22°C, výrobek byl úplně ponořen.) 

Roztok Hodn.  
Voda Výborná 
1% mýdlový roztok Dobrá 
50% ethylalkohol Dobrá 
Chlorová rozpouštědla Slabá 
Uhlovodíková 
rozpouštědla 

Slabá 

Benzín Slabá 
Olej na vaření Slabá 

 Výborná = žádný vliv na výrobek 
Dobrá = výrobek poněkud ztuhne nebo 
vybledne 
Slabá = výrobek je nadále nepoužitelný. 
Výrobek se nesmí používat v místech, ve 
kterých bude v pravidelném kontaktu 
s těmito chemikáliemi. 

 
Charakteristiky výrobku: 
 

Vlastnost / zkušební 
metoda 

Hodnota 

Tloušťka : 
ASTM D418-68 

14 mm 

Hmotnost : 
ASTM D418-68 

8,9 kg/m² 

Mikrobiologické 
vlastnosti: 
ASTM G-21-90 

Zabraňuje 
rozvoji plísní

Rozměrová stálost: 
ASTM D418-68  

+/- 3 % 

Hořlavost: 
• DOC FF 1-70   
     (pilulkový test) 
• ASTM E-648 
     (intenzita toku záření) 

 
 

Splňuje 
 

0,82 W/cm2 
Elektrické vlastnosti: 
     Statická tendence  
       (AATCC-134) 

 
 

1,2 kV 
Koeficient tření 
BIA ZH 1/571 a  
DIN 51130 (GE) 

 
R10, V10 

 Typické průměrné hodnoty 
 Za nepříjemnou mez se považuje 

hodnota vyšší než 2,5 kV. 
 
 
Původ výrobku:  
vyrobeno v USA v závodě 
s osvědčením ISO  9002. 
 
 
Zdroj dodávek: 3M France 


