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Popis: 
NomadTM Aqua 4000 je vstupní 
rohož s všitým vlasem ve formě ok, 
určená pro komerční aplikace se 
slabým provozem. Má proužkovaný 
vzorek, tvořený dvěma vlákny 
různých velikostí; řady hrubých 
vláken jsou kombinovány s řadami 
jemných vláken ve struktuře, která 
zlepšuje vzhled a zvyšuje účinnost 
odstraňování, zadržování a skrývání 
nečistot a vody. 
 
 
Zařazení výrobku: 
Tento výrobek je určen k použití 
zejména jako vstupní rohož na 
odstraňování nečistot a vlhkosti 
v komerčních budovách se slabým 
pěším provozem. 
Typický provoz:  
        méně než 500 přechodů denně 
Rozsah provozních teplot:  
        0°C až 60°C 
 
 
Speciální charakteristiky: 
Dobrá trvanlivost 
Dobře odstraňuje nečistoty a vlhkost 
Dobré zachování původního vzhledu 
Elegantní vzorek 
Jednoduché čištění 
Neklouzavá vinylová zadní vrstva 
 
 
Barvy: 
Antracitově černá,  
kaštanově hnědá,  
lovecká zelená 
 
 
Velikosti: 

60 x 90 cm 
90 x 150 cm 
120 x 180 cm 

Integrovaná obruba na všech čtyřech 
stranách 
 

 
 
Balení a značení: 
60 x 90cm: 6 ks/krabici (jedna barva) 
Ostatní velikosti: 1 ks/krabici 
Každá krabice je označena názvem 
výrobku, velikostí, barvou a 
obchodním názvem 3M. 
 
 
Pokyny pro instalaci a čištění: 
K balení se nepřikládá leták. 
Pravidelně luxujte nebo 
vyklepávejte. 
Lze omývat hadicí nebo extrahovat 
nečistoty horkou vodou (max. teplota 
+50°C). 
 
 
Příslušenství: 
Není třeba 
 
 
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: 
 
Roztok Hodn.  
Běžné saponáty Výborná 
Mýdla Výborná 
Olej Slabá  
Chlorová rozpouštědla Slabá 

 Výborná = mírný vliv na výrobek, ztráta 
hmotnosti menší než 1 %. 
Dobrá = výrobek poněkud ztuhne nebo 
vybledne, ztráta hmotnosti menší než 3%. 
Slabá = výrobek je nadále nepoužitelný 

 vydrží příležitostné rozlití, nikoliv však 
trvalé působení 
 

 
 
Charakteristiky výrobku 
 

Vlastnost 
Zkušební metoda 

Hodnota 

Celková hmotnost : 
ASTM D-418 

3400 g/m2 

Hmotnost vlasu 
ISO 8543 

510 g/m2 

Celková tloušťka : 
ASTM D-418 

7,8 mm 

Šířka obruby: 25 mm 
Koeficient tření 
BIA ZH 1/571 a  
DIN 51130 (GE) : 

 
R12, V10 

Hořlavost: 
• DOC FF 1-70 
       (pilulkový test) 

 
 

Splňuje 
 Typické průměrné hodnoty 

 
 
Původ výrobku: vyrobeno v USA 
 
 
Zdroj dodávek: 3M France 


