
Descrição

O Nomad Aqua 65 é um tapete de entrada 

concebido para edifícios de tráfego médio, cuja 

construção permite reter a sujidade e absorver a 

água, reduzindo a necessidade de limpeza do 

pavimento.

O Nomad Aqua 65 é constituído por dois tipos 

de fibras tecidas em tufos ondulados e dispostas 

num padrão de quadrados. Finos filamentos de 

polipropileno absorvem a água e fibras mais 

espessas de poliamida retiram a sujidade por 

fricção. Estas fibras são tecidas numa base de 

poliéster. Possui ainda uma base em PVC flexível 

e anti-derrapante e orla de acabamento 

integrada no tapete.

Posicionamento 

- Tráfego Médio: 500-1500 pessoas/dia

- Colocação interior, preferencialmente como 

segunda barreira contra a sujidade

- Temperatura de serviço: de 0 a 60°C 

Características 

- Tecido durável, composto por tufos 

ondulados de poliamida e polipropileno. 

- Camada absorvente de poliéster resistente à 

ferrugem. 

- Suporte antiderrapante de PVC sem ftalatos. 

- Excelente retenção de água e sujidade.

- Permite a passagem segura de pessoas.
 

Recomendações de Limpeza

- Manutenção de rotina: Limpeza com 

aspirador potente e escova para melhores 

resultados. Pode ser utilizada escova de 

dentes manual.

- Limpeza de manchas: recomenda-se a 

remoção imediata de pastilhas elásticas.

- Limpeza profunda periódica: Por injecção 

extracção. A temperatura da solução de 

limpeza não deve ultrapassar 50°C.

Eliminação do produto: Deve ser depositado em contentor 

adequado ou incinerado. O código da directiva europeia para 

eliminação de resíduos plásticos é 1/20/39. Consulte os 

procedimentos locais para tratamento de resíduos e reciclagem.
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Produto fabricado na Holanda/EU

™ ™
3M  Nomad  Aqua 65 

Tapete têxtil para tráfego médio

Peso Total (sem orlas)

Peso Total do Pelo

Peso da Tela

Espessura Total

Espessura do Pelo
2Fibras / m

Estabilidade Dimensional

Largura da Orla

Espessura da Orla

23.870 g/m

2100 g/m

7,5 mm

5,5 mm

93.240

25 mm

2 mm

<1%

Absorção Total de Água

Tempo de Secagem
2(com 2,0 Litros / m )

23,6 Litros/m

24h

Inflamabilidade
Euroclass EN1350-1

Propriedades 

2770 g/m

Solução

Detergentes

Água Salgada

Gasolina

Gasóleo

Óleo de motor

Lixívia

Resistência

Excelente

Boa

Boa

Boa

Excelente

Resistência Química

Excelente

60 x 90 cm
90 x 150 cm

130 x 200 cm
130 x 300 cm
200 x 300 cm

6 tapetes / caixa 
1 tapete / caixa 
1 tapete / caixa 
1 tapete / caixa
1 tapete / caixa

Teste: 7 dias de imersão total 

Resistência: 

- Excelente: sem impacto. 

- Boa: efeito ligeiro sobre o produto (<1% de perda de peso)

- Fraca: o produto perde as suas propriedade de utilização.

Cores

Preto Azul Castanho

Medidas

Instalação
Colocar sobre o pavimento limpo e seco. Os rolos podem 

ser cortados. Recomenda-se a aplicação de uma orla  

para permitir um tráfego seguro.

Cinzento


