Commercial Solution Division / Soluções Comerciais

Tapete Nomad Clean WalkMR
Novembro/2019

Descrição
Produto constituído de sistema folhas adesivadas múltiplas folhas que remove a sujeiras
e contaminantes das solas de sapato, rodas e outros objetos passantes. Cada folha possui
uma numeração e fácil destaque para o uso de uma nova folha.
Utilização
- Indicado para retenção de sujeira, poeira e partículas, diminuindo a passagem destes em
áreas controladas.
- Para uso em entradas de Salas Limpas, locais de alto tráfego, ambientes cruzados, etc.
- Combinação ideal com outros tapetes não adesivos, para completo sistema de
contenção de sujidades diversas.
- A aplicação deve ser feita em superfície plana, seca e limpa (livre de sujeiras ou
contaminantes).
- Não indicado para locais externos, com alta umidade ou exposição direta ao sol. Não
utilizar sobre carpetes.
- A troca de folhas deve ser feita de acordo com a quantidade de partículas e o tráfego,
não havendo determinação tempo de uso/descarte, pois as características variam de
acordo com o local.
Características Especiais
- Adesivo acrílico que adere o tapete firmemente em superfícies planas e resiste quando
removido.
- As folhas contêm adesivo que retém a sujeira seguramente até o descarte, ajudando a
prover um ambiente de trabalho limpo.
- Folhas numeradas com abas individuais garantem que apenas uma camada é removida
por vez, permitindo controle de remanescentes e exposição da folha seguinte para uso
imediato.
- Baixo perfil de construção permite passagem de equipamento e reduz o risco de
acidentes.
- Auxilia na durabilidade de pisos tratados e carpetes, reduzindo custos de manutenção.
- Contém substância antimicrobiana.
- Auxilia na obtenção de certificação ISO14644-1 “certification for class 8 – 4 clean
rooms”
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação

Propriedades
- Quantidade: 60 folhas por tapete.
- Costado: filme de polietileno
- Adesivo: acrílico
- Cor: folhas transparentes sobre fundo branco
- Área Superficial: 457 x 914 mm (18 x 36 polegadas)
- Espessura do costado*: 0,03mm
- Espessura Total*: 2,4mm (nominal)
- Temperatura de Trabalho*: 10 a 38°C
*Valores típicos apenas para referência. Não devem ser usados como especificação.
Importante
- Para obter a melhor performance, utilize o produto dentro de 12 meses a partir da data
de fabricação.
- Armazenar sobre condições normais (16 a 27°C e 40 a 60% U.R.) na embalagem original.
- As informações e recomendações contidas neste documento são baseadas em testes
e experiências que a 3M acredita serem confiáveis, a precisão ou abrangência de tais
não é garantida.
- Em caso de dúvidas, consulte sempre o Serviço Técnico.

