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Popis: 
NomadTM Aqua 6500 je vstupní rohož 
kobercového typu. Má hustý všitý vlas 
ve tvaru ok, uspořádaný do 
pravidelného vzoru, tvořeného 
polypropylenovými vlákny dvou 
různých velikostí. Čtverce s vlákny o 
malém průměru a čtverce s vlákny o 
velkém průměru jsou uspořádány tak, 
aby se maximalizovala účinnost 
odstraňování a zadržování nečistot a 
vody. Rohož má neklouzavou spodní 
stranu z tuhého vinylu, která zadržuje 
nečistoty a vodu mimo podlahu.  
 
Zařazení výrobku: 
Tento výrobek je určen k použití 
především jako vstupní rohož uvnitř 
budov se silným provozem na 
odstraňování a zadržování nečistot a 
vody z obuvi vcházejících osob. 
Používá se také na chodnících pro pěší 
a v halách uvnitř budov. 
Typický provoz:  
        500 - 1500 přechodů denně 
Nedoporučuje se venkovní použití. 
Rozsah provozních teplot:  
         0° až 60°C 
 
Speciální charakteristiky: 
Skvělý vzhled 
Výborně odstraňuje a zadržuje 
nečistoty a vodu 
Výborná trvanlivost 
Odolnost proti skvrnám 
 
Barvy: 
Antracitově černá, břidlicově šedá, 
kaštanově hnědá, námořnická modrá, 
lesní zelená, rezavě červená 
 
Velikosti: (včetně obruby) * 
Předem nařezané rohože: 
45 x 60 cm                60 x 90 cm     
90 x 150 cm              90 x 300 cm 
1,3 x 2,0 m               1,3 x 3,0 m 
1,3 x 6,0 m               2,0 x 3,0 m 
Role: 
2,0 x 10,0 m 
2,0 x 20,0 m 
1,3 x 20,0 m 
s integrovanou obrubou na všech čtyřech 
stranách (kromě rolí 2 x 20 m, které mají 
obrubu pouze na dlouhých stranách)  
 

Poznámka: Dostupné barvy a velikosti 
zjistíte z místního ceníku nebo od místního 
logistického oddělení.  
 
Balení a značení: 
Rohože a role:  
      - 45 x 60 cm : 12 ks/krabici 
      - 60 x 90cm  :   6 ks/krabici 
      - ostatní velikosti:     1 ks/krabici 
Každá krabice je označena názvem 
výrobku, velikostí, barvou a 
obchodním názvem 3M. 
Na zadní straně každé rohože je 
vytištěno logo 3M. 
 
Pokyny pro instalaci a čištění: 
Ke každé krabici je přiložen 
vícejazyčný leták s podrobnými 
pokyny. 
Poznámky: Maximální teplota 
čisticích roztoků: +50°C. 
Maximální teplota sušení: +50°C 
Nedoporučuje se chemické čištění (v 
prádelně). 
 
Příslušenství: 
• Obruba rohože 3M se středním 

profilem 
• Obrubovací páska na rohože 3M 
• Lepidlo na rohože 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: 
 

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 

Charakteristiky výrobku: 
 

Vlastnost 
a zkušební metoda 

Hodnota 

Celková hmotnost : 
ISO 8543 

4000 g/m² 

Celková hmotnost vlasu 
: 

ISO 8543 

830 g/m² 

Efektivní hmotnost vlasu 
: 

ISO 8543 

515 g/m² 

Celková tloušťka : 
ISO1765 

9,0 mm 

Tloušťka vlasu : 
ISO 1766 

7,0 mm 

Počet vláken / m² 
ISO 1763 

85 000 

Hořlavost a hustota 
kouře: 
 

Neuvádí se 

Stálost rozměrů: 
ISO 2551 

Délka a šířka se 
mohou změnit až 

o +/- 2 % 
Šířka obruby : 25 mm 
Koeficient tření 
BIA ZH 1/571 a  
DIN 51130 (GE) : 

 
R12, V10 

 Typické průměrné hodnoty 
 
 
Původ výrobku: vyrobeno 
v Nizozemsku 
 
Zdroj dodávek: 3M France 
 
 


