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Entrén är det första intrycket besökare får av byggnaden och verksamheten. 
Det är genom entrén som smuts och fukt förs in i byggnaden. 

NomadTM entrémattor är utvecklade för att möta behoven i en modern 
byggnadsmiljö. De skyddar och ger byggnaden ett tilltalande utseende, 
reducerar kostnader för drift och underhåll, och ger en förbättrad säkerhet.

Sortimentet är brett, allt från enkla mattor till mer sofistikerade mattlösningar 
med aluminiumpaneler.

en Nomad
göra jobbet

Låt

www.3Mnomad.se
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Nomad™ Terra skrapmattor
Lort och smuts måste fångas upp så tidigt som möjligt, antingen utanför fastigheten eller direkt i entrén. 
Mattlinjen Terra är en mycket bra lösning då den skrapar av lort och fukt från skorna och håller det dolt i 
mattan. Mattorna kan användas både utomhus, i nedsänkningar och inomhus. De finns tillgängliga i flera 
varianter för olika trafiknivåer.

Den mest effektiva lösningen är en matta med öglekonstruktion, men det kräver att trafiken endast är 
gångtrafik och lätta vagnar. Är det trafik med tyngre vagnar rekommenderas en matta med Z-mönster.

Nomad™ Terra-mattor tillverkas av ett slitstarkt vinylmaterial i attraktiva färger med en matt glans.  
De är av hög kvalitet och har mycket bra användaregenskaper:

• Lätta att installera 

• Avlägsnar, döljer och innesluter stora mängder smuts

• Lätta att underhålla 

• Lång hållbarhet

• Har ett tilltalande utseende

Nomad™ Terra 8000
utan botten
En slitstark matta med en flexibel och öppen konstruktion 
av vinyl med Z-mönster. Mattan avlägsnar, döljer och håller 
inne stora mängder smuts. 

Den mycket öppna strukturen gör att grus, grov smuts, fin 
smuts och lera faller igenom mattan och förhindrar att det 
transporteras vidare in i byggnaden. Detta ger en hög effekti-
vitet och ett enkelt underhåll. Mattan har goda egenskaper för 
halksäkerhet och tål tralltrafik.

Används som primärmatta utomhus eller i nedsänkningar. 
Mattan är speciellt utvecklad för nordiska förhållanden, i 
områden där man ofta drar in grovt grus och sand. Lämplig 
för mycket hög trafik.

■ Vikt: 6 kg/m2

■ Tjocklek: 12,0 mm

Färg 90 x 600 cm  90 x 900 cm

Grå 80SG96 80SG99

Antal / förpackning 1 rulle 1 rulle

Nomad™ Terra 
8100
utan botten
Används som primärmatta i nedsän-
kningar, eller som en fritt liggande 
matta utom- eller inomhus. Kan även 
användas i verkstadsområden eller 
andra områden som är utsatta för fett- 
och oljespill. Lämplig för hög trafik. 

Mattan har en öppen struktur med 
tjocka flexibla vinylöglor som ger en 
mycket bra avskrapningseffekt. Den 
avlägsnar, döljer och håller inne stora 
mängder smuts. 

Den öppna strukturen gör att smuts 
faller igenom öglorna, förhindrar att 
det transporteras vidare in i byggnaden, 
och förenklar underhållet.

■ Vikt: 5 kg/m2

■ Tjocklek: 16,0 mm

Färg 90 x 150 cm 120 x 180 cm  90 x 600 cm 120 x 600 cm 90 x 900 cm 120 x 900 cm

Skiffergrå 00SG91 00SG11 00SG96 00SG16 00SG99 00SG19

Kastanjebrun 00KB91 00KB11 00KB96 00KB16N 00KB99 00KB19

Oxidröd   –   – 00OR96 00OR16 00OR99 00OR19

Skogsgrön   –   – 00SK96 00SK16   –   –

Mariblå   –   – 00MB96 00MB16   –   –

Grafitgrå   –   –  – 00GG16  –  –

Silvergrå   –   – 00SI96 00SI16   –   –

Ebenholstsvart   –   –   – 00SG16   –   –

Antal / förpackning 1 matta 1 matta 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle
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■ Vikt: 4,8 kg/m2

■ Tjocklek: 11,0 mm

Nomad™ Terra 8150
med botten

Färg 90 x 150 cm 120 x 180 cm  90 x 600 cm 120 x 600 cm

Skiffergrå 81SG11 81SG96 81SG16

Kastanjebrun  –  – 81KB16

Antal / förpackning 1 matta 1 matta 1 rulle 1 rulle

Nomad™ Terra 6050
med botten
Mattan har en öppen struktur med tunna flexibla vinylöglor fästade på en mjuk vinylbotten. 
Den avlägsnar, döljer och håller inne stora mängder smuts. 

Den öppna strukturen gör att smutsen faller igenom öglorna och ned i mattan, och förhindrar 
att den transporteras vidare in i byggnaden. Mattans mjuka vinylbotten håller smuts och fukt 
borta från golvet och ger förbättrad komfort. Den är enkel att underhålla.

Används som primärmatta inomhus. Lämplig för medel- och låg trafik. 
■ Vikt: 2,7 kg/m2

■ Tjocklek: 9 mm

Nomad™ Basic Entrématta 
3M Nomad Basic Entrématta är den perfekta lösningen för 
små och stora företag. De innovativa och slitstarka materi-
alen erbjuder en hög grad av säkerhet,
komfort och flexibilitet.
3M Nomad Basic Entrématta ger dig förmånen att äga en 
helt ny, hållbar matta färdig att användas direkt. Tack vare 
3M’s tredimensionella struktur fångar mattan upp smuts och 
diskret gömmer den samtidigt som den absorberar väta. 

Färg 90 x 150 cm 120 x 180 cm 90 x 600 cm 120 x 600 cm

Skiffergrå  60SG91 60SG11  60SG96  60SG16

Kastanjebrun   –   –   60KB96   60KB16

Oxidröd   –   –  60OR96    –

Skogsgrön  –   – 60SK96 60SK16

Marinblå  –   –  60MB96  60MB16

Ebenholtssvart   –   – 60ES96 60ES16

Silvergrå   –   –   –   60SI16

Antal / förpackning 1 matta 1 matta 1 matta 1 matta

Färg 69x90 cm  90x138 cm  117x190 cm 138x1000 cm

Skiffergrå BASIC69 BASIC90 BASIC117 BASIC138

Antal / förpackning  6 fp med 3 st 1 fp med 3 st 1 fp med 2 st 1 fp med 1 st

Mattan har en öppen struktur med tjocka flexibla vinylöglor 
fästade på en solid vinylbotten. Den avlägsnar, döljer och 
håller inne stora mängder smuts. 

Den öppna strukturen gör att smutsen faller igenom öglorna 
och ned i mattan, och förhindrar att den transporteras vidare 
in i byggnaden. Mattans mjuka vinylbotten håller smuts och 
fukt borta från golvet och ger ytterligare komfort. Den är 
enkel att underhålla.

Används som primärmatta inomhus. Kan även användas 
i verkstadsområden eller andra områden som är utsatta för 
fett- och oljespill. Lämplig för hög trafik.

Mattan är lätt att installera, hantera, kassera och kan hålla 
i månader beroende på antalet passager. Egenskaper som 
gör 3M Nomad Basic Entrémattor kostnadseffektiva och 
problemfria. 

Det ekonomiska alternativet till hyrmattor.
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Nomad™ Aqua Plus fibermattor
 I en fastighet är det viktigt att så snabbt som möjligt avlägsna, dölja och ta hand om den smuts och fukt 
som följer med passagerna. Mattorna som används måste också vara tilltalande att se på och passa in i 
omgivande miljö utan på bekostnad av storleken. 

Nomad™ Aqua kombinationsfibermattor möter dessa krav med sin patenterade teknologi av grova och 
fina polypropylen- eller polyamidöglor. 

De både avlägsnar och innesluter stora mängder smuts och fukt, och finns i flera olika typer, färger och 
mönster. De har hög kvalitet och mycket bra användaregenskaper:

Färg 90 x 150 cm 130 x 200 cm 130 x 300 cm 130 x 600 cm 200 x 300 cm 200 x 1000 cm 200 x 2000 cm

Skiffergrå 85SG91 85SG12 85SG13 85SG16 85SG23 85SG21 85SG22

Kastanjebrun 85KB91 85KB12 85KB13 85KB16 85KB23 85KB21 85KB22

Oxidröd 85OR91 85OR12 85OR13 85OR16 85OR23 85OR21 85OR22

Skogsgrön 85SK91 85SK12   –  – 85SK23 85SK21  –

Marinblå 85MB91 85MB12 85MB13 85MB16 85MB23 85MB21  –

Antracitgrå 85AG91 85AG12 85AG13 85AG16 85AG23 85AG21 85AG22

Deluxröd 85DR91 85DR12 85DR13 85DR16  – 85DR21  –

Antal / förpackning 1 matta 1 matta 1 matta 1 matta 1 matta 1 matta 1 matta

Nomad™ Aqua Plus 8500 
med botten
Nomad Aqua Plus 8500 är en entrématta för hög trafik, och har en 
patenterad konstruktion med utmärkt vattenuppsugningsförmåga.

Nomad Aqua Plus 8500 från 3M har en dubbelfibrig öglelugg av 
polyamid med fina och grova absorberande textilfibrer fästa på 
vattenavvisande polyesterfleece.

• Lätta att installera 

• Avlägsnar, döljer och håller inne 

stora mängder smuts

• Lätta att underhålla 

• Lång hållbarhet

• Upprätthåller ett tilltalande utseende

■ Vikt: 3,6 kg/m2

■ Tjocklek: 10,2 mm

Mattans undersida består av en 
halkresistent, PVC-fri polymer-
blandning med upp till 50 % 
återvunna polymerer.

De starka profilkanterna av plast 
bidrar till en säker trafik.

Nomad™ Aqua Plus 6500 
med botten
Nomad Aqua Plus 6500 är en entrématta för medelhög trafik, och har en patenterad 
konstruktion med hög vattenuppsugningsförmåga.

Nomad Aqua Plus 6500 från 3M har en dubbelfibrig öglelugg av polypropylen med 
fina och grova absorberande textilfibrer fästa på vattenavvisande polyesterfleece.

Mattans undersida består av en halkresistent, PVC-fri polymerblandning med upp till 
50 % återvunna polymerer.

De starka profilkanterna av plast bidrar till en säker trafik.
■ Vikt: 3 kg/m2

■ Tjocklek: 9,5 mm

Färg 60 x  
90 cm

90 x  
150 cm

90 x  
300 cm

130 x  
200 cm

130 x  
300 cm

130 x  
600 cm

200 x  
300 cm

200 x  
1000 cm

200 x  
2000 cm

Skiffergrå 65SG69 65SG91 65SG93 65SG12 65SG13 65SG16 65SG23 65SG21 65SG22

Kastanjebrun 65KB69 65KB91  – 65KB12 65KB13  – 65KB23 65KB21   –

Oxidröd  65OR69 650R91  – 650R12  –  – 650R23 650R21   –

Skogsgrön 65SK69 65SK69  – 65SK91   –  – 65SK23 65SK21   –

Marinblå 65MB69 65MB91  – 65MB12 65MB13  – 65MB23 65MB21   –

Antracitgrå 65AG69 65AG91 65AG93 65AG12 65AG13 65AG16 65AG23 65AG21   –

Antal / förpackning 6 mattor 1 matta 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle

Nomad™ Aqua Plus 4500 
med botten
Nomad Aqua Plus 4500 är en entrématta för låg trafik, och har en patenterad konstruktion 
med god vattenuppsugningsförmåga.

Nomad Aqua Plus 4500 från 3M har en dubbelfibrig öglelugg av polypropylen med fina, 
absorberande fibrer fästa på vattenavvisande polyesterfleece.

Mattans undersida består av en halkresistent, PVC-fri polymerblandning med upp till 50 % 
återvunna polymerer.

De starka kantbanden och profilkanterna av plast bidrar till en säker trafik.  
De mindre modellerna har endast kantband.

Färg 45 x 60 cm 45 x 60 cm 60 x 90 cm 60 x 90 cm 90 x 150 cm 120 x 180 cm

Antracitgrå 45AG4X 45AG46 45AG6X 45AG69 45AG91 45AG11

Kastanjebrun 45KB4X 45KB46 45KB6X 45KB69 45KB91 45KB11

Skogsgrön   –   – 45SK69 45SK91 45SK11

Marinblå   – 45MB6X 45MB69 45MB91 45MB11

Antal / Förpackning 1 matta 6 mattor 1 matta 6 mattor 1 matta 1 matta

■ Vikt: 2,8 kg/m2

■ Tjocklek: 6,8 mm
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Nomad™ Optima
matta med aluminiumram
I entréer med extremt hög trafik är det 
viktigt att installera ett solitt mattsys-
tem som håller inne stora mängder 
grov lort, smuts och fukt, och samtidigt 
upprätthåller ett tilltalande utseende.

Nomad™ Optimamattan är speciellt 
tillverkad för att kunna anpassas till alla 
typer av nedsänkningar i storlek och 
form. Den består av aluminiumpaneler 
med inlägg av Nomad™ Aqua 9500 
patenterade kombinationsfibermatta 
som har en kombination av grova och 
fina polyamidfibrer fördelade i ett 
slumpartat mönster. 

Avstånden mellan panelerna döljer 
maximalt grovt smuts, och inläggen 
avlägsnar, döljer och håller inne smuts 
och fukt. Panelerna är sammansatta av 
flexibla stålvajrar som gör det enkelt att 
rulla upp och rengöra under mattan. 

Används inomhus i nedsänkning. 
Lämplig för mycket hög trafik.

Mattorna specialbeställs efter mått.

■ Höjd: 17, 22 och 27 mm 

■ Profiltjocklek: 1 och 2 mm

Höjd 
mm

9910 (1 mm profiltjocklek) 9920 (2 mm profiltjocklek) 9920 (2 mm profiltjocklek)

Standard Komplexa former Standard Komplexa former Gummi Standard Komplexa former

17 99ST1017 99KT017 99KT1017 99TS2017 99SG2017 99G2017

22 99ST1022 99KT022 99KT1022 99TS2022 99SG2022 99G2022

27  –  – 99ST2017 99TS2027 99SG2027 99G2027

Förpac-
kning

m2 m2 m2 m2 m2 m2

Färger
Guldbrun Deluxeröd Oxidröd Skogsgrön Marinblå Kastanje- 

brun Antracitgrå Skiffergrå

Nomad™ Aqua 9200 
med botten för nedsänkning
En mycket slitstark kombinationsfibermatta med grova och 
fina polyamid fibrer fördelade i ett slumpartat mönster som 
avlägsnar, döljer och håller inne stora mängder smuts och fukt. 
Mattan har en tjock latexbotten, är mycket dimensionsstabil, 
komfortabel att gå på och enkel att anpassa till nedsänkningen. 

Den öppna ögelkonstruktionen ger mattan en mycket bra 
dräneringsförmåga. Smuts och fukt hålls kvar i mattan och 
hindras från att föras vidare in i byggnaden. Används i ned-
sänkning. Lämplig för mycket hög trafik. 

Färg 180 x 1000 cm 180 cm

Skiffergrå 92SG11 92SG18

Guldbrun 92GB11 92GB18

Antal / Förpackning 1 matta Löpmeter

■ Vikt: 5,8 kg/m2

■ Tjocklek: 17,0 mm

Färg 200 x 2000 cm 200 x 5000 cm

Skiffergrå 95SG22  –

Marinblå  – 95SKM2

Skogsgrön  – 95SK2M2

Guldbrun 95GB22 95GBM2

Deluxeröd 95BB22 95BBM2

Rödblå 950BM22 950BBM2

Antal / Förpackning 1 rulle löpmeter

■ Vikt: 2,9 kg/m2

■ Tjocklek: 9,8 mm

Nomad™ Aqua 9500 
”vägg-till-vägg” matta med botten
En mycket slitstark kombinationsfibermatta med grova och 
fina polyamidfibrer fördelade i ett slumpartat mönster som 
avlägsnar, döljer och håller inne stora mängder smuts och 
fukt. Mattan har en fleecebaksida av non-woven-material 
med en blandning av polyamid- och polyesterfibrer och 
limmas lätt fast på golvet. Den är dimensionsstabil och ger 
en bra dämpande effekt. Mattan har en mycket hög klassning 
avseende brännbarhet och rökutveckling. 

Används som sekundärmatta inomhus. Anpassas vägg till 
vägg för att täcka stora områden på flygplatser och i köp-
centrum, och i receptions- och skrankområden. Lämplig för 
mycket hög trafik.
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Nomad™ modulmattor
Moduler som sätts ihop till en entrématta för bruk i nedsänkning i områden med 
hög trafik. Ett unikt fästsystem som ger en enkel installation och flera designmöj-
ligheter. Modulerna har 2 mm höga ”fötter” som ger en mycket bra dränering.

Nomad™ modulmattor är tillverkade av ett flexibelt vinylmaterial, och består 
av moduler på 30 x 30 cm som sätts samman till en entrématta för anpassning till 
nedsänkningar. Modulmattorna levereras i två versioner:

8300 skrapmoduler mot grov smuts. De har flera vinklar och en öppen, 
triangulär form som avlägsnar, döljer och håller inne stora mängder smuts. De är 
enkla att dammsuga. 

8900 kombinationsmoduler med mattinlägg av grova och fina 
polyamidfibrer fördelade i ett slumpartat mönster för en bättre effektivitet mot  
fukt och fint smuts. De finns tillgängliga i sex olika färger. 

8300 används utom- eller inomhus i nedsänkning, medan 8900 används inomhus  
i nedsänkning. Lämplig för hög trafik.

■ Vikt: 9,1 kg/m2

■ Tjocklek: 17,5 mm

8900 Kombinationsmoduler   – 30 x 30 cm

Modul 89SG33 89KB33 89OR33 89SK33 89MB33 89AG33

Färg

Skiffergrå Kastanjebrun Oxidröd Skogsgrön Marinblå Antracitgrå

Antal / förpackning 10 moduler 10 moduler 10 moduler 10 moduler 10 moduler 10 moduler

Ytterförpackning 1 1 1 1 1 1

8300 Avskrapningsmodul   – 30 x 30 cm

Modul 83SG33

Färg

Skiffergrå

Antal / Förpackning 10 moduler

Ytterförpackning 1 

■ Vikt: 9,6 kg/m2

■ Tjocklek: 24,1 mm

Nomad Modul 8300

Nomad Modul 8900

Nomad™ Aqua logomatta
En mycket effektiv entrématta som dessutom kommunicerar logotyper och budskap i områden med hög passagetäthet, 
exempelvis i köpcentra, hotell, restauranger, väntrum, förenings- och affärsbyggnader.

Möjligheterna med Nomad™ Aqua logomatta är oanade; som kommunikationskanal för reklambudskap, som give-away för 
att stärka varumärkesnamn mot speciella segment, och för sponsring av idrotts- och föreningsverksamhet.

Nomad™ Aqua logotypmatta har mycket bra tryckkvalitet med ett stort urval av tillgängliga färger. Det är en ögelmatta med 
en unik kombination av grova och fina polyamidfibrer som avlägsnar, döljer och håller inne stora mängder smuts och fukt. 

Den har en halksäker och slitstark 
botten i nitrilgummi, och kanter på alla 
fyra sidor. Det är 5 års hållbarhet på 
både tryck och konstruktion.

Mattan är lämplig för hög trafik, upp 
till 5 000 passeringar dagligen.

■ Vikt: 4,1 kg/m2

■ Tjocklek: 7,0 mm

Artikelkod Bredd

FN510081352 85 cm

FN510081360 115 cm

FN510081378 150 cm

FN510081386 200 cm

Artikelkod Mått

FN510081279 45x75 cm

FN510081287 60x85 cm

FN510081295 85x120 cm

FN510081303 85x150 cm

FN510081311 115x175 cm

Nomad Aqua

Nomad Classic

Levereras i individuella längder upp till 4 meter.
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Artikelkod Produkt Dimension Antal / Förpackning

EBKE12 Svart kantlist  
 – hög profil

12,2 m 1 rulle

EGYI22 Grå kantlist – medium profil 22,9 m 1 rulle

EGYI30 Grå kantlist – medium profil 30 m 1 rulle

EBKI22 Svart kantlist –  
låg profil

22,9 m 1 rulle

SGY50 Grå skarvtejp 5 cm x 50 m 2 rullar

SGY075 Grå skarvtejp 7,5 cm x 50 m 2 rullar

KITGY3 Skarvsats 10 satser

0GRIP Mattskena till nedsänkning 3 cm x 1,2 m 10 fasader

UNDER5 Gummiunderlag – 5 mm 1,25 m x 15 m 1 rulle

UNDER1 Gummiunderlag – 10 mm 1,25 x 10 m 1 rulle

Tillbehör Nomad™ 
entrémattor
Olika tillbehör finns för att installation och anpassning av 
Nomad™ entrémattor ska gå enkelt och snabbt att genomföra.

Kantlister
Hög profil (11 mm)
Till Nomad™ Terra 8000, 8100, 8150.

Medium profil (7,5 mm)
Till Nomad™ Terra 6050.

Låg profil (4 mm)
Till Nomad™ Aqua Plus 4500, 6500 och 8500.

Skarvtejp
Används för att skarva samman mattor.

Lim
Används för att skarva samman mattor och fästa kantlister. 

Mattskena för nedsänkning
Fasad med låg profil i rostfritt stål för montering i  
nedsänk ning för att förhindra att mattan krymper och rör  
på sig. Till Nomad™ Terra 8000, 8100, 8150.

Mattunderlag i gummi för  
nedsänkningar
Används för att stabilisera och bygga höjd i nedsänkningar.

Nomad™ Terra mattor Nomad™ Optima mattor

Dammsugs dagligen.

Skakas/piskas och sköljs av varje vecka.

Dammsugs dagligen. 

Periodisk rengöring: Rulla mattan från den ena sidan och dammsug ned sänkningen. 
Upprepa på den andra sidan. 

Grundlig rengöring: Extrationtvättas med varmt vatten.

Nomad™ Aqua Plus mattor Nomad™ Modulmattor

Dammsugs dagligen.

Skakas/piskas och sköljs av varje vecka.

Extrationtvättas periodvis med varmt vatten. 

Dammsugs dagligen.

Avskrapningsmodulerna bör moppas med jämna mellanrum för att behålla glansen. 
Kombinations modulerna extrationtvättas periodvis för grundlig rengöring.

En detaljerad bruksanvisning för installation och underhåll följer med samtliga 
mattor.

Rengöring och underhåll av Nomad™ entrémattor
Ett korrekt och regelbundet underhåll av Nomad™ entré mattor är viktigt för att:

• Reducera smutsen som sliter på mattans fibrer

• Förlänga mattans livstid

• Göra mattan mer effektiv 

• Behålla det fina utseendet

Om Nomad™ entrémattor placeras korrekt i förhållande till bruk och trafik, och underhålls enligt 3M:s proce-
durer, så har de en normal livstid på 5 år (Terra 6050 och Aqua Plus 4500-mattor har en normal livstid på 3 år).



Nomad™ specialmattor

18

Nomad™ specialmattor

19

Matta utan botten tillverkad av spänstiga vinylöglor 
med en öppen struktur för att ge en halksäker och 
komfortabel yta. Är lämplig för barfotatrafik och 
lätt skotrafik i våtområden. Konstruktionen ger en 
bra dränering av vatten och ett enkelt underhåll. 

Mattan tål klorvatten, kroppsoljor, UV-strålning, de 
flesta rengöringsmedel och desinficerande kemika-
lier. Den hindrar utveckling av svamp, bildande av 
mögel och röta.

Användningsområden: I garderober, runt 
sim bassänger och bubbelbad, utanför bastur och 
dusch anläggningar. Den kan också användas på 
båtar, i idrotts hallar, på hotell och sjukhus.

Färg 90 x 600 cm

Blå NSBE96

Grön NSGR96

Antal / Förpackning 1 rulle

■ Vikt: 2,0 kg/m2

■ Tjocklek: 9 mm

Safety-Walk™ 1500 våtrumsmattaSpecialmattor
3M levererar flera typer av specialmattor med egenskaper utvecklade  
för att täcka olika behov.

Nomad™ 4300 Klibbmatta

Tjocklek:

■ Matta: 2,1 mm

■ Ark: 30 mikron

Färg:

■ Baksida: Vit eller blå

■ Ark: Klar

Klibbmattor används i områden med stränga 
krav på hygien och renhet för att avlägsna 
det sista fina dammet och den sista smutsen 
från skosulor och vagnshjul.

Mattans botten fäster på alla rena golvytor. 
Smutsiga ark avlägsnas enkelt och en ny, ren 
och klibbig yta är klar. Varje ark består av 
en klar polyetylenfilm med klibbig akrylyta. 
Mattan har 40 ark med växelvis blå och 
vita numrerade markörer. Detta ger en bra 
kontroll och förenklar infriandet av kraven 
på hygien och renhet.

Användningsområden: Renrum, la-
boratorier och operationssalar i sjukhus, 
lackverkstäder för fordon, i forsknings-, 
elektronik- och farmaceutiska verksamheter.

Artikelkod Produkt Dimension Antal / Förpackning.

KLIBB1 Vit - 40 ark 60 x 115 cm 6 mattor

KLIBB2 Vit - 40 ark 45 x 115 cm 6 mattor

KLIBB3 Vit - 40 ark 45 x 90 cm 6 mattor

KLIBB4 Vit - 40 ark 90 x 115 cm 6 mattor

KLIBB5 Blå - 40 ark 45 x 90 cm 6 mattor

KLIBB6 Blå - 40 ark 45 x 115 cm 6 mattor

KLIBB7 Blå - 40 ark 60 x 115 cm 6 mattor

KLIBB8 Blå - 40 ark 90 x 115 cm 6 mattor
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3M levererar ett brett program med golvbehandlingsprodukter för att tillvarata 
krav på rengöring och underhåll av alla slags golv. 

I sortimentet finns en rad specialprodukter som är utvecklade för att uppnå ett 
optimalt slutresultat av golvbehandlingen.

Golvvård
på bästa sätt
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Scotch-Brite™ golvvårdsrondeller
Ett komplett program med golvvårdsrondeller för boning, skurning, sprayrengöring, polering och 
kristallisering. Scotch-Brite™ teknologi för golvvårdsrondeller ger lägre totala rengöringskostnader, 
ökad produktivitet, och ett överlägset rengörings- och underhållsresultat, oavsett arbetstyp och golvtyp.

Färg 8”  – 10"  –
254 mm

11"  –
280 mm

12"  –
305 mm

13"  –
330 mm

14"  –
355 mm

15"  –
380 mm

16"  –
406 mm

17"  –
432 mm

18"  –
460 mm

19"  –
480 mm

20"  –
505 mm

21"  –
530 mm

SPP SPP8  –  –  SPP12  SPP13  SPP14  SPP15  SPP16  SPP17  SPP18  SPP19  SPP20  –

Hi-Pro svart  –  –  –  –  –  – HPBK16 HPBK17  –  – HPBK20  –

Svart  –  –  –  –  –  – 51BK16 51BK17 51BK18  – 51BK20  –

Brun 51BN08 51BN10 51BN11 51BN12 51BN13 51BN14 51BN15 51BN16 51BN17 51BN18 51BN19 51BN20 51BN21

Innerförpackning 25 rond. 10 rond. 10 rond. 10 rond. 10 rond. 10 rond. 10 rond. 10 rond. 10 rond. 10 rond. 10 rond. 10 rond. 10 rond.

Ytterförpackning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Skurning/Polishborttagning
För att uppnå bästa möjliga resultat är det viktigt att man tar 
bort all gammal golvpolish innan man lägger på en ny.

3M har en komplett linje med produkter utvecklade för att 
utföra en snabbare och mer effektiv skurning av golv.

SPP (Surface Preparation Pad)  
rödbrun golvvårdsrondell. NYHET!
Används våt med skur- eller kombiskurmaskin för att 
effektivt avlägsna gammal ytbehandling på trä-, vinyl-, 
marmor-, terrazzo, betong- och andra golvtyper. Använd 
bara vatten alt. allrengöringsmedel. Rondellen har mycket 
jämn avverkningsgrad. Båda sidor används.

■ Hastighet: 150-400 varv/min

■ Förväntad hållbarhet: 1 000 m2

Scotch-Brite™ svart Hi-Pro 
 golvvårdsrondell 
Används med singel skurmaskin för våtboning av hårt 
smutsade golv, torrslipning av linoleumgolv och ultra high-
speed-polerade golv där man vill ta bort gammal golvpolish. 
Har en väldigt öppen och aggressiv struktur som avlägsnar 

alla typer av golvpolish snabbt och effektivt. Bör ej användas 
på ömtåliga golv som inte får repas. 

■ Hastighet: 150 – 300 varv/min 

■ Förväntad hållbarhet: 1 500 m2

 
Scotch-Brite™ svart golvvårdsrondell
Används med singel skurmaskin till våtboning av hårda 
behandlade golv med ett passande golvpolish. Kan även 
användas till extra kraftig rengöring av betong- och industri-
golv. Kvalitetsrondell som bibehåller sin effektivitet under 
hela sin livstid. 

■ Hastighet: 150 – 300 varv/min 

■ Förväntad hållbarhet: 5 000 m2

Scotch-Brite™ brun golvvårdsrondell
Används med standard skurmaskin för torrboning av behand-
lade golv och våtboning med ett passande boningsmedel. 
Kan även användas på kombimaskiner för underhåll av hårt 
smutsade industrigolv. Den öppna strukturen gör att rondel-
len kan användas en längre tid innan den måste rengöras.

■ Hastighet: 150 – 250 varv/min 

■ Förväntad hållbarhet: 7 000 – 10 000 m2

Rondellguide
Scotch-Brite™ Golvvårdsprodukter
För att vara säker på att rätt rondell används för speciella golvtyper – se golvtillverkarens skötselanvisningar. 
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Färg 8"  –
203 mm

10"  –
254 mm

11"  –
280 mm

12"  –
305 mm

13"  –
330 mm

14"  –
355 mm

15"  –
380 mm

16"  –
406 mm

17"  –
432 mm

18"  –
460 mm

19"  –
480 mm

20"  –
505 mm

21"  –
530 mm

Grön  – THGN10  –  –  – THGN14  – THGN16 THGN17  –  – THGN20  –

Blå 51BE08 51BE10 51BE11 51BE12 51BE13 51BE14 51BE15 51BE16 51BE17 51BE18 51BE19 51BE20 51BE21

Innerförpackning 50 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond.

Ytterförpackning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Det är viktigt att ta bort svarta märken och smuts innan man 
polerar golvet, och för att hålla obehandlade golv rena och fina. 

Scotch-Brite™ golvvårdsrondeller för skurning används för 
effektivt och rutinmässigt underhåll av både polishbelagda 
och obehandlade golv. Scotch-Brite™ golvvårdsrondeller för 
sprayrengöring används för att snabbt och effektivt ta bort 
märken och polera upp glansen.

Scotch-Brite™ grön golvvårdsrondell
Används till våtskurning av mycket smutsiga och obehandla-
de golv, bl.a. inom industrin. Används även för att förbereda 
hårda golv för ny polering med golvpolish, och för skurning 
av mjuka golv i linoleum och vinyl. Används med standard 
skur- eller kombimaskin. 

■ Hastighet: 150 – 300 varv/min 

■ Förväntad hållbarhet: 5 000 – 7 000 m2

Scotch-Brite™ blå golvvårdsrondell
Används till våtskurning av obehandlade golv med kombi-
maskin. Används även till sprayrengöring och torr rengöring 
av smutsiga golv med standard skurmaskin. Den kan också 
rekommenderas till torrboning av mjuka golv, som t.ex. 
linoleum. Tar snabbt bort märken på obehandlade golv och 
ger en medelhög glans. 

■ Hastighet: 150 – 600 varv/min (  1 200)

■ Förväntad hållbarhet: 7 000 – 10 000 m2

Skurning och sprayrengöring

Färg 8"  –
203 mm

10"  –
254 mm

11"  –
280 mm

12"  –
305 mm

13"  –
330 mm

14"  –
355 mm

15"  –
380 mm

16"  –
406 mm

17"  –
432 mm

18"  –
460 mm

19"  –
480 mm

20"  –
505 mm

21"  –
530 mm

Orange-
grön

 –  – –  –  – TLGN14 TLGN15 TLGN16 TLGN17 TLGN18 TLGN19 TLGN20  –

Röd 51RD08 51RD10 51RD11 51RD12 51RD13 51RD14 51RD15 51RD16 51RD17 51RD18 51RD19 51RD20 51RD21

Mop-
prondell

 –  –  –  – BMWE13*  –  BMWE15 BMWE16* BMWE17*  –  –  BMWE20  –

Innerförpackning 10 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 
* 4 rond.

5 rond. 5 rond. 5 rond. 
*2 rond.

5 rond. 
*2 rond.

5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond.

Ytterförpackning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Scotch-Brite™ orangegrön 
 golvvårdsrondell
Används till lätt våtskurning med standard skur- eller 
kombimaskin. Används även till daglig sprayrengöring av 
polishbehandlade golv med super high-speed-maskin. Den 
avlägsnar minimalt med golvpolish och förlänger tidsinter-
vallet innan man måste applicera ny polish. 

■ Hastighet: 150 – 600 varv/min 

■ Förväntad hållbarhet: 25 000 m2

Scotch-Brite™ röd golvvårdsrondell
Används till daglig sprayrengöring med standard eller high-
speed-maskin. Används med ett sprayrengöringsmedel för 
en effektiv borttagning av märken och för att få en hög glans 
på behandlade golv. 

■ Hastighet: 150 – 600 varv/min (  1 200)

■ Förväntad hållbarhet: 7 000 – 10 000 m2

Scotch-Brite™ Mopprondell
Används för att rengöra ojämna golv på djupet, som t.ex. 
halksäkerhetsgolv på bad och i kök, porösa keramiska golv 
och ömtåliga golv, som t.ex. inomhusgolv i sporthallar. Är 
också lämplig för att olja trägolv. Används med standard 
skurmaskin. De fina fibrerna fungerar som ”mikro-borstar” 
och är fria från slipmineraler. Baksidan av rondellen är 
tillverkad för att uppnå en bra vidhäftning till maskinens 
rondellhållare. Den är lätt att rengöra och kan maskintvättas 
i 60 °C.

■ Hastighet: 150 – 500 varv/min

Skurning och sprayrengöring
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Färg 8”  – 
 203 mm

10” –
254 mm

11” – 
280 mm

12"  –
305 mm

13"  –
330 mm

14"  –
355 mm

15"  –
380 mm

16"  –
406 mm

17"  –
432 mm

18"  –
460 mm

19"  –
480 mm

20"  –
505 mm

21"  –
530 mm

27”  
- 685 

Svinhår – – –  –  –  –  –  – NBLP17  –  – NBLP20  –  –

Rosa – – –  –  –  –  –  – EPRA17  –  EPRA19 EPRA20  EPRA21 EPRA27

Vit 51WE08 51WE10 51WE11 51WE12 51WE13 51WE14 51WE15 51WE16 51WE17 51WE18 51WE19 51WE20 51WE21  –

Orangevit – – –  –  –  –  – TLRA16 TLRA17  – TLRA19 TLRA20 TLRA21  –

Innerförpackning 100 rond. 100 rond. 100 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond. 5 rond.  –

Ytterförpackning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Polering görs för att arbeta upp glans på ett golv med nylagd 
polish, och för att återupprätta glansen på ett behandlat golv. 
Alla Scotch-Brite™ golvvårdsrondeller är utvecklade för att 
säkra ett maximalt resultat med minimal ansträngning.

Scotch-Brite™ rosa golvvårdsrondell
Används för torrpolering av behandlade golv och för spray-
polering/rengöring med super high-speed-maskin. Rondellen 
är mycket skonsam mot polishen och tar bort svarta märken 
bättre och snabbare än andra poleringsrondeller. Ger golvet 
en mycket hög glans.

■ Hastighet: 2000 – 3 000 varv/min (800 →)

■ Förväntad hållbarhet: 25 000 m2

Scotch-Brite™ vit golvvårdsrondell
Används för polering av metalliserad golvpolish med en 
standard high-speed-maskin. Används även för torrpolering 
och lätt sprayrengöring av behandlade golv. Ger en rik och 
djup glans. 

■ Hastighet: 150 – 600 varv/min (→ 1 200)

■ Förväntad hållbarhet: 25 000 m2

Scotch-Brite™ orangevit golvvårds-
rondell
Används för torrpolering av behandlade golv och lättare 
sprayrengöring med ultra high-speed-maskin. Rondellen 
avlägsnar minimalt med golvpolish och ger en hög glans. 

■ Hastighet: 1 000 – 3 000 varv/min (150 →)

■ Förväntad hållbarhet: 25 000 m2

Scotch-Brite™ Svinhårsrondell
Används till polering och sprayrengöring av behandlade golv 
med standard ultra high-speedmaskin. 

■ Hastighet: 1200 – 3 000 varv/min (150 →)

■ Förväntad hållbarhet: 20 000 m2

Polering Scotch-Brite™ polering

Färg 8”  – 
 

10” – 11” –  12"  – 13"  – 14"  – 15"  – 16"  – 17"  – 18"  – 19"  – 20"  –

Sienna 51SA08 51SA10 51SA11 51SA12 51SA13 51SA14 51SA15  51SA16 51SA17  51SA18  51SA19 NBLP20

 Lila  51PE08 51PE10 51PE11  51PE12  51PE13  51PE14  51PE15  51PE16  51PE17  51PE18  51PE19  51PE20

Innerförpackning 100 st 5 st 5 st 5 st 5 st 5 st 5 st 5 st 5 st 5 st 5 st 5 st

Ytterförpackning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3M™ Scotch-Brite™ 
Diamant Golvvårdsrondeller Plus 
Scotch-Brite™ Diamant Golvvårdsrondeller Plus är 
högkvalitativa golvvårdsrondeller från 3M avsedda 
för rengöring och polering av kalksten-, marmor- och 
terrazzogolv.
Med Scotch-Brite™ Diamant Golvvårdsrondeller 
Plus unika egenskaper polerar du golven högblanka 
utan ökad arbetsinsats eller investeringar i nya 
maskiner.

Scotch-Brite™ Diamant Golvvårdsrondeller Plus 
används på såväl kombiskurmaskiner för större 
områden eller på singelskurmaskiner för mindre 
golvytor. Inga kemiska tillsatser, tillsätt bara vatten 
alternativt neutrala golvrengöringsmedel.
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3M Scotch-Mesh™ slipnät
Används för att avlägsna gammal hård polish och lack, 
samt till slipning och renovering av trä-, parkett-, linoleum- 
och marmorgolv. Slipnätet har en öppen struktur som inte 
mättas så snabbt och kan användas på båda sidor. 

De levereras i sex olika kornvarianter. Används på 
standard skurmaskin. 

Dimension P60 P80 P100 P120 P150 P180 Innerfrp. Ytterfrp.

16"  – 406 mm SM1660 SM1680 SM1610 SM1612 SM1615 SM1618 12 slipnät 1

17"  – 432 mm SM1760 SM1780 SM1710 SM1712  – – 12 slipnät 1

Scotch-Brite™ Doodlebug™ rengöringssystem
Scotch-Brite™ Doodlebug™ skurblock används för enkel rengöring av områden som kan vara svåra 
att komma åt, som t.ex. runt hörn och socklar, längs kanter, i trappor, under möbler, på väggar och i tak.

Ett komplett program finns tillgängligt, från (skonsam rengöring) till svart (boning), allt beroende på 
arbetstyp och yta som ska rengöras.

Doodlebug™ är producerade efter samma standard som Scotch-Brite™ golvvårdsrondellerna; de är 
tillverkade av högkvalitativa syntetiska fibrer och har slipmineraler fördelade genom hela rondellens 
tjockhet.

6474 skurblockshållare
En speciell ledkonstruktion gör att hållaren är rörlig i alla vinklar. Insta-Lok™ fästsystem håller  
rondellen på plats, och gör det samtidigt enkelt att byta till en ny rondell. Hållaren tål de flesta 
rengöringsmedel.

Färg Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Röd 006474 Skurblockshållare 117 x 254 mm 10 block 1

Vit 008440 För ömtåliga ytor 117 x 254 mm 30 block 5

Röd 008448 För medelsvår rengöring 117 x 254 mm 30 block 5

Blå 008242 För medelsvår rengöring 117 x 254 mm 30 block 5

Brun 008541 För grovrengöring 117 x 254 mm 30 block 5

Svart 008550 För extra kraftig rengöring 117 x 254 mm 40 block 10

■ Hastighet: 175 - 300 varv/min

■ Förväntad hållbarhet: 1 000 m2

Marmorgolv som används flitigt har 
ett speciellt behov av intensiv och skon-
sam rengöring, och av skydd. 3M har 
ett komplett system för behandling av 
marmorgolv som inte kräver speciella 
tekniker. Systemet består av diamant-
rondeller i fem olika grade ringar för att 
förbereda golvet, två typer av golvvård-
srondeller för kristallisering, och en 
passande kemikalie. Resultatet blir en 
hård hållbar glans och en halksäker yta.

Scotch-Brite  
diamantsliprondeller
Ett system med gejdskiva och flexibla 
diamantrondeller i fem graderingar, var 
och en för specifika uppgifter. Diamant-
rondellerna används för slipning och 
renovering av marmor- och marmor-
kompositgolv innan kristallisering. 
De förbereder ytan, avlägsnar repor, 
bevarar halksäkerheten och ger golvet 
en optimal glans efter kristalliseringen. 

■ Hastighet:  250 varv/min

Renovering och kristallisering av marmorgolv

Färg Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Grön 00DLGN Används på golv i dåligt skick, med djupa repor P60  – 100 mm 4 rondeller 1

Svart 00DLBK Avlägsnar djupa repor P120  – 100 mm 4 rondeller 1

Röd 00DLRD Avlägsnar medeldjupa repor P180  – 100 mm 4 rondeller 1

Gul 00DLYW avlägsnar fina repor och preparerar golvet för 
kristallisering

P360  – 100 mm 4 rondeller 1

Vit 00DLWE Ger en mycket jämn yta, klar att kristalliseras P800  – 100 mm 4 rondeller 1

Färg Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Vit DLWE16 Stödskiva med fäste 
för fyra diamant- 
rondeller

16"  – 406 mm 5 Stödskivor 1

Scotch-Brite Stödskiva för 
diamantsliprondeller 
Stödskiva med fäste för fyra  
diamantrondeller.
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3M™ Golvborstar
3M golvborstar fyller ut vårt program med Scotch-Brite™ 
golvvårdsrondeller och används för att uppnå det bästa 
rengöringsresultatet på ojämna, skrovliga och fogade golv. 
Borstarnas kilform och formbarhet ger en snabb och effektiv 
rengöring, och den homogena fördelningen av slipmin-
eralerna ger ett jämnt resultat under borstens hela livstid. De 
har lång hållbarhet och tål rengöringsmedel, fett och olja. 
Kan monteras på alla slags gejdskivor.

73 grov golvborste
Används till grov skurning eller borttagning av polish på 
stenplattor, keramiska plattor (oglaserade), tegelsten och 
andra fogade golv, ojämn sten, släta eller polerade betong-
golv och terrazzo. Rekommenderas ej för marmor- och 
gummibelagda golv. Används på standard skurmaskin eller 
automatmaskin. Korn 120.

■ Hastighet: 150 – 350 varv/min

53 medium golvborste
Används till medelgrov skurning på stenplattor, keramiska 
plattor, tegelsten och andra fogade golv, vinylgolv, marmor-
golv, stengolv och gummibelagda golv. Används på standard 
skurmaskin eller automatmaskin. Korn 320. 

■ Hastighet: 150 – 350 varv/min

Färg Artikelkod Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

73 – Brun BR7317 17” - 432 mm 1 borste 1

53 – Lila BR5317 17"  – 432 mm 1 borste 1

3M Insta-Lok™ Rondellhållare
Används på skur- och poleringsmaskiner för att fästa alla  
slags Scotch-Brite™ golvvårdsrondeller och golvborstar.  
Levereras med gummerad baksida.

Artikelkod Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

ILOK16 16"  – 406 mm 1 rondellhållare 1
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Safety-Walk™ Sport 3200 våtrumsmatta

Färg 90 x 600 cm

Blå ESBL96

Beige ESBG96

Innerförpackning 1 rulle

Ytterförpackning 1 

Matta utan botten tillverkad i flexibel och öppen vinylkonstruktion med Z-mönster. Vattnet 
dräneras genom mattan, ytan håller sig torrare än omgivande områden, och ger en bra 
halksäkerhet. Den mjuka ytan är komfortabel att gå på med bara fötter. Mattan är enkel att 
underhålla.

Mattan tål klorerat vatten, kroppsoljor, UV-strålning, de flesta rengöringsmedel och desin-
ficerande kemikalier. Den hindrar utveckling av svamp och bildande av mögel och röta. 

Användningsområden: I garderober, runt simbassänger och bubbelbad, utanför bastur och 
duschanläggningar. Den kan också användas på båtar, i idrottshallar, på hotell och sjukhus.

■ Vikt: 3,9 kg/m2

■ Tjocklek: 6 mm
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Rengöring av alla slags ytor, köksutrustningar, grillar och ugnar är ett tidskrävande, 
men högst nödvändigt arbete, både för att ta hänsyn till hygieniska krav och för att 
upprätthålla ett tilltalande utseende. 

3M levererar ett brett sortiment av mikrofiberdukar, Skurnylon och grillrengöring-
sprodukter. Produkter som är känsliga nog att inte orsaka repor, och aggressiva 
nog att snabbt och effektivt avlägsna fett och smuts, fastbrända och ingrodda 
matrester.

för alla slags
Rengöring

ytor
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Scotch-Brite™ 2020 mikrofiberduk
Dubbelsidig för allsidig rengöring
En duk med två olika sidor för att hantera alla utmaningar med en enda 
rengöringsduk. Den grova sidan tar bort svåra fläckar, medan den släta sidan ger 
en blank yta utan ränder. Används på ytor av glas, krom, mässing, aluminium och 
keramik i badrum, storkök, kontor och industri. Kan maskintvättas i temperaturer 
upp till 95 ºC. Den håller sig mjuk och behagliga efter flera tvättar, och har lång 
livstid. Dukarna är färgkodade.

Scotch-Brite™ 2030 universal 
mikrofiberduk
En duk som ger ett bra resultat under det dagliga rengöringsarbetet. Avlägsnar fett, 
damm, smuts och fukt från alla vanliga ytor i skolor, hotell, sjukhus och kontor. 
Kan användas torr, fuktig eller våt, med eller utan rengöringsmedel. Kan maskin-
tvättas mer än 50 gånger i temperaturer upp till 95 ºC. Dukarna är färg kodade.

Scotch-Brite™ mikrofiberdukar
3M levererar ett brett sortiment av Scotch-Brite™ mikrofiberdukar där man använt olika mikrofiber-
teknologier. Scotch-Brite™ mikrofiberdukar används till professionell rengöring och täcker de flesta 
användningsområden och olika typer av ytor. De har alla en hög ytförmåga och är mycket effektiva och 
ekonomiska att använda. 

Med Scotch-Brite™ mikrofiberdukar får du ett skinande blankt resultat snabbt och enkelt. 

Scotch-Brite™ 
2010  
mikrofiberduk
Högkvalitetsduk som absorberar smuts, 
fett, damm och fukt på alla vanliga 
ytor, inklusive rostfritt stål, krom och 
trä. Återställer glansen på ömtåliga ytor 
som glas och plast, samt på optisk och 
elektronisk utrustning.

Duken uppnår sin optimala effekt när 
den används torr eller lätt fuktad med 
vatten, men kan även användas med 
rengöringsmedel. 

En duk för alla användningsområden. 
Den är mjuk och elastisk, och skonsam 
mot händerna. 

Kan maskintvättas mer än 300 gånger i 
temperaturer upp till 95 °C. Dukarna är 
färgkodade.

Färg Artikelkod Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Blå 2010BE 32 x 36 cm 50 dukar 5

Grön 2010GN 32 x 36 cm 50 dukar 5

Gul 2010YW 32 x 36 cm 50 dukar 5

Röd 2010RD 32 x 36 cm 50 dukar 5

Färg Artikelkod Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Blå 2020BE 40 x 30 cm 50 dukar 5

Röd 2020RD 40 x 30 cm 50 dukar 5

Grön 2020GN 40 x 30 cm 50 dukar 5

Gul 2020YW 40 x 30 cm 50 dukar 5

Färg Artikelkod Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Blå 2012BE 36x36 cm 50 dukar 10

Röd 2012RD 36x36 cm 50 dukar 10

Grön 2012GN 36x36 cm 50 dukar 10

Gul 2012YW 36x36 cm 50 dukar 10

Färg Artikelkod Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Blå 2030BE 32 x 36 cm 50 dukar 5

Röd 2030RD 32 x 36 cm 50 dukar 5

Grön 2030GN 32 x 36 cm 50 dukar 5

Gul 2030YW 32 x 36 cm 50 dukar 5

Scotch-Brite 2012™ Essential mikrofiberduk
Duk för alla områden
Kan användas både torr och fuktig. En enda duk räcker för de flesta användningsområden.  
Tar bort olja, fingeravtryck, fett, smuts,vatten och damm från underlaget. Tål de flesta  
rengöringsmedel. Tål maskintvätt upp till 200 gånger i 95° och kan torktumlas.  
Tål sterilisering i autoklav. Mjuk och följsam. Dukarna är färgkodade.
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Scotch-Brite™ 2060 mikrofiberduk 
För snabb glans
En duk för snabb och enkel daglig rengöring av svarta och blanka ytor som spegel, 
glas, keramik, rostfritt stål, krom, mässing, aluminium och plast. Den avlägsnar 
raskt damm, fett, fingeravtryck och fukt, och ger snabbt glans. Kan användas torr 
eller fuktig. Kan maskintvättas upp till 30 gånger vid 95 ºC och håller sig mjuka 
och behagliga. Dukarna är färgkodade.

Färg Artikelkod Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Blå 2060BE 40x30 cm 100 dukar 10

Röd 2060RD 40x30 cm 100 dukar 10

Grön 2060GN 40x30 cm 100 dukar 10

Gul 2060YW 40x30 cm 100 dukar 10

Scotch-Brite™ skurnylon 
och tvättsvampar
Scotch-Brite™ sortimentet med skurnylon har lösningar för alla användningsområden, från ren göring 
utan repor till extra kraftig skurning. Hur grovt eller fint skurnylonet är kännetecknas med färgkoder 
enligt nedan. De levereras som ark, rullar, svampar och tvättsvampar med eller utan grepp.

3M:s produktionsmetoder säkerställer att slipmineraler fördelas jämt i hela svampen, vilket innebär att man 
får en utmärkt skureffekt genom hela livstiden. Detta betyder att Scotch-Brite™ svampar inte bara håller 
länge, utan också att de bibehåller sin effektivitet. De är enkla att rengöra och kan användas under längre 
perioder. Täta kvalitetskontroller säkerställer att du alltid har den bästa produkten som finns att tillgå.

Färg Aggresivitet Användningsområde

Svart Grov

Fin

För extra kraftig rengöring och svåra skuruppgifter.

Mörkgrön
För extra krävande rengöring som att ta bort fastbrända matrester och svårborttagen  
smuts och fett.

Grön För allmän grovrengöring och skrubbande av ytor.

Mörkblå Mindre aggressiv än grön. För svårborttagen smuts och fett.

Blå För snabb och skonsam rengöring av ytor som porslin, aluminium, glas och plast.

Ljusbrun
För skonsam rengöring med en skuryta som inte repar underlaget när den används våt. 
Rekommenderas inte för speciellt ömtåliga ytor.

Vit För skonsam och effektiv rengöring av ömtåliga ytor.

Scotch-Brite™ 2070 mikrofiberduk 
För kök
En effektiv duk för rengöring av feta ytor i köket. Fett och oljerester fastnar och 
efterlämnar ett matt utseende på diskhoar, ugnar, kylskåp, skåp, hyllor, fönster, 
ytor av rostfritt stål och keramik. Den grova ”våffelstrukturen” kombinerar räfflor 
för mjuk rengöring med släta partier som avlägsnar fett och olja. Den är mjuk och 
behaglig att använda. Duken kan användas fuktig eller våt, och har 
lång livstid. Kan maskintvättas mer än 50 gånger i tempera-
turer upp till 95 ºC.

Färg Artikelkod Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Grön 2070GN 32 x 36 cm 50 dukar 5
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Scotch-Brite™ 
flexibla  
skurnylon
Flexibla skurnylon för rengöring av 
svåra områden som kanter, hörn, avrun-
dade och böjda föremål. De anpassar 
sig efter ytorna som rengörs så att man 
kommer åt bra. 

Sortimentet täcker allt från extra grov 
rengöring av kastruller till skonsam 
rengöring av ömtåliga ytor som porslin 
och plast.

Färg Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Grön 009660 För grovrengöring

För en daglig, grundlig rengöring av kastruller och stekpannor, diskhoar och golv. 
Slipmineraler är fördelade genom hela rondellen, vilket ger en lång livstid och 
samma skureffekt genom hela rondellens användningstid. Lätt att skölja ren. Kan 
även fås på rulle.

158 x 224 mm 60 skurnylon 20

Grön 000640 För grovrengöring

Perforerade rondeller på rulle som lätt kan dras ut och rivas av. Ekonomisk, lätt 
att använda och hygienisk. Den hjälper till att undvika källor för bakteriespridning 
i köket. Rondellen sköljs som regel ur efter användning och kastas i slutet av 
dagen. Perforerad rulle med 40 ark.

200 mm x 4 m 6 rullar 1

Vit 009860 För skonsam rengöring

För rengöring av porslin, rostfritt stål, krom, plast, keramiska plattor, diskhoar, 
badrumsytor och borttagning av lätta kalkfläckar på glas. Ger bäst resultat med 
vatten eller med ett syntetiskt rengöringsmedel. 

158 x 224 mm 60 skurnylon 20

Vit 009060 För mycket skonsam rengöring

För rengöring av mycket ömtåliga ytor som porslin, plast och glas. Rondellen har 
en mycket stark och öppen struktur, men är mycket mjuk att använda, och 
innehåller inte slipmineraler. 

158 x 224 mm 60 skurnylon 20

Vit 000690 För skonsam rengöring

För rengöring av porslin, rostfritt stål, krom, plast, keramiska plattor, diskhoar, 
badrumsytor och borttagning av lätta kalkfläckar på glas. Ger bäst resultat med 
vatten eller med syntetiskt rengöringsmedel. Perforerad rulle med 40 ark.

200 mm x 4m

6 rullar

1

07912A Dispenser till förstansad rulle 158 x 120 mm 1 st

Färg Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Svart 000076 För extra kraftig rengöring

För tuffa skuruppgifter. Avlägsnar ingrodda matrester i kastruller och stekpannor, 
bakplåtar, grill- och stekplåtar. 

95 x 158 mm 60 skurnylon 10

Grön 000550 För extra grov rengöring

För generell rengöring av matlagnings- och köksutrustning, bänkar och väggar.

95 x 158 mm 30 skurnylon 6

Mörkblå 000450 För grovrengöring

Ett skurnylon med mycket stark och öppen struktur. Ideal för kastruller, 
stekpannor, bakformar, köksutrustning och andra krävande rengöringsuppgifter.

95 x 158 mm 30 skurnylon 6

Blå 009488 För finrengöring

Skurnylonet har en öppen struktur med mjuka skurmineraler. Är lämplig för snabb 
rengöring av de flesta ömtåliga ytor som porslin, aluminium, glas och plast.  

101 x 133 mm 40 skurnylon 1

Vit 000350 För skonsam rengöring

För rengöring av ömtåliga ytor som glas, plast, porslin, keramiska plattor, rostfritt 
stål och krom. 

95 x 158 mm 36 skurnylon 6

Blå 000961 Hållare för skurnylon

Hållare för enklare bruk av alla Scotch-Brite™ skurnylon.  
Hållaren har integrerade krokar som håller skurnylonet på plats.  
Den ger ett bra grepp och skyddar händerna mot värme och kemikalier.

88x120 mm 10 hållare 1

Scotch-Brite™ tjocka 
flexibla skurnylon
Tjocka skurnylon för effektiv rengöring och lång livstid. De 
är flexibla och anpassar sig efter ytan som rengörs. 
Vid rengöring av större ytor uppnås ett extra bra resultat när 
skurnylon används i kombination med 961 hållare. Den ger 
ett bättre tryck utan att man använder mer kraft.
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Scotch-Brite™ syntetiska 
ren göringssvampar
Rengörinssvampar för skonsam  rengöring  
– med eller utan grepp
Rosa syntetisk svamp med vit rengöringsyta. Speciellt lämplig för 
rengöring utan att orsaka repor på ömtåliga ytor och material som 
keramik, porslin, glas, krom och rostfritt stål. Rengöringssvam-
parna har utmärkt absorptionsförmåga och lång livstid. De finns i 
praktiska storlekar och är mycket användarvänliga. 

Färg Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Blå 000055 För möbler och inventarier 70 x 130 mm 100 svampar 10

Röd 000056 För toaletter 70 x 130 mm 100 svampar 10

Gul 000057 För sanitärt bruk 70 x 130 mm 100 svampar 10

Grön 000058 För kök 70 x 130 mm 100 svampar 10

Rengöringssvampar för grovrengöring 
– med eller utan grepp
Gul syntetisk svamp med grön rengöringsyta. Rengörings-
materialet säkrar en snabb och grundlig rengöring. Idealisk 
för daglig disk och rengöring av kastruller, stekpannor, disk-
hoar, köksutrustning och matlagningsområden. Svamparna 
har utmärkt absorptionsförmåga och lång livstid. De finns i 
praktiska storlekar och är mycket användarvänliga.

Färg Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Vit/rosa 000163 Med grepp 70 x 95 mm 200 svampar 10

Vit/rosa 000363 Med grepp 70 x 150 mm 100 svampar 10

Grön/gul 000174 Med grepp 70 x 95 mm 200 svampar 10

Grön/gul 000374 Med grepp 70 x 150 mm 100 svampar 10

Grön/gul 00274 Med grepp 95 x 150 mm 60 svampar 10

Scotch-Brite™ repfria 
 rengöringssvampar
Rengöringssvamp med grepp i polyester. Svampen har en 
mycket bra sugförmåga och repar inte när den används våt. 
Den fina ljusbruna rengöringsytan har en teknologi som 
ger en mycket god rengöringsförmåga även mot de grova 
fläckarna. Den kan användas på ytor som fönster, speglar, 
rostfritt stål, krom, köksutrustning i aluminium, diskhoar och 

badrum. Svampen är färgkodad 
för att säkra en bra hygien. Den 

kan rengöras i diskmaskin i 
temperaturer upp till 95 ºC.

Scotch-Brite™ fläckbort-
tagningssvamp
Avlägsnar snabbt och effektivt fläckar av tusch, färgkritor, 
skomärken och tvål. Svampen ska endast fuktas med vatten. 
Den tar bort de flesta fläckar utan bruk av rengöringsmedel 
och kemikalier. Den är idealisk för användning i kök, bad 
och utomhus på hårda och släta ytor.

Färg Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Vit FLÄCK Fläckborttagningssvamp 110 x 70 x 30 mm 30 svampar 5

Blå/Vit FLÄCK+ Fläckborttagningssvamp m grepp 110 x 70x30 mm 30 svampar 5
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Scotch-Brite™ 
repfri rengörings- 
duk
2000 blå - för generell 
rengöring
En rengöringsduk med unik väv för 
generell rengöring. Den rengör grund-
ligt och effektivt, men förblir skonsam 
nog för användning i vått tillstånd på 
de flesta vanliga köksytor utan att repa. 
Används för rengöring av köksbänkar 
och köksutrustning, ingrodda kastruller 
och stekpannor, rostfritt stål, diskbän-
kar och keramiska ytor.

Duken är ergonomiskt utformad.
Färg Artikelkod Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Sandwichduken 004594 87x131 mm 40 st 1

Blå SB2000 139x99 mm 20 st 1

Lila SB2020 102x133 mm 24 st 1

Lila  4-pack 20204P 102x133 mm 80 st 1

Färg Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

 – 000461 Grillrengöringssystem

Innehåll:  
1 st. hållare

1 st. 46 grillduk

1 st. 200 grillnät

102 x 152 mm 10 hållare 1

Grå 000046 Grillduk 46 102 x 123 mm 60 dukar 20

Svart 000200 Grillnät 101 x 139 mm 200 nät 20

Röd 009537 Duk med hållare för varma 
och kalla grillar och 
stekhällar

102 x 152 mm 12 st

4 st

Scotch-Brite™ 
461 grill ren-
görings system
Ett mycket effektivt system för 
rengöring av grill- och stekplåtar. 
Hållaren skyddar händerna mot värme 
och fett, och används tillsammans med 
46 grillrondell och 200 Grillduk.

46 grillduk
Avlägsnar även de mest envisa och 
ingrodda matrester från plåtar på ett 
snabbt och effektivt sätt. Grillduken 
kan även användas för polering av 
stekplåtar. Den fästs mellan hållare  
och grillnät för att förlänga livstiden 
och förhindra tidig mättnad. Grillduken 
kan sköljas för att användas fler gånger.

200 grillnät
Avlägsnar fastbrända matrester från 
grillen. Nätet har lång användningstid 
och kan användas på båda sidor. Den 
öppna konstruktionen förhindrar tidig 
igensättning och gör det enkelt att 
skölja rent. Används på kalla grillar.

Scotch-Brite Sandwichduk 4594
Sandwichduken är en icke repande rengöringsduk. En kombination av 
två ickevävda dukar med öppen struktur innehållande icke repande  
(i vått tillstånd) slippartiklar. En tunn cellulosasvamp är infogad mellan 
dukarna för att hålla kvar rengöringsmedlet i duken. 

Scotch-Brite 2020 lila skurnylon 
för grov rengöring. 
Ett skurnylon med unika slippartiklar för olika 
typer av skurning. Ger mycket god skurförmåga. 
Lämplig för tuff rengöring av bl a hårt smutsade 
pannor och grytor. Mycket hållbart skurnylon, 
ergonomiskt utformad och lätt att skölja ur.  
Repar minimalt. Utmärkt ersättare till stålull.
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Produkter för hantering av mat
Det ställs stora krav på bra kontrollrutiner vid hantering av mat. 3M erbjuder några enkla och praktiska 
produkter för att upprätthålla en hög standard vid mathantering. Produkterna kan användas i storkök, 
restauranger, catering och snabbmatskedjor. 

Våra oljetestsystem gör det enkelt och säkert att kontrollera kvaliteten på frityroljan, medan  
Post-it® Super Sticky för matmärkning gör det enkelt att hålla kontroll på färdiglagad mat.

Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Post-it anteckningsblock för märkning av mat

Innehåll:  
50 ark/block, 6 block/förpackn., 72 block/kartong

102x40 mm 6 block

6 block

750 block

1020 block

Det är viktigt att märka färdiglagad mat för att kunna 
identifiera, spåra och kontrollera områden som:

• Typ av produkt

• När maten är tillagad

• Vem som gjort detta

• Hantering av ”bäst före” datum

Genom att märka maten med denna information får man 
bättre rutiner och säkrar möjligheten till egenkontroll.

De tål fukt och hög ventilation, och är väl lämpade för an-
vändning i frys och kylrum. Arken är avtagbara och lämnar 
inte några limrester efter sig. De kan fästas på bl.a. plast- och 
metallhållare, fat och tallrikar.

Varje ark är 102x40 mm mm och har ett brett limfält på 
baksidan. De levereras i block om 50 ark.

Post-it® Super Sticky för datummärkning av mat

Problemlösande rengöringskemikalier
3M levererar ett urval av specialkemikalier som används som problemlösare inom bestämda  
användningsområden.

Metallpolish
3M Metallpolish
Rengör, polerar och skyddar - allt på en gång. Används för 
att avlägsna smuts, fett och fingeravtryck på alla slags ytor 
av rostfritt stål som inte är i direkt kontakt med mat. Kan 
användas på blanka ytor som krom, mässing, aluminium, 
lackerade och emaljerade ytor, keramiska plattor och 
laminerade plastytor. 

3M metallpolish lämnar efter sig en osynlig skyddsfilm som 
minskar uppbyggandet av smutspartiklar, och underlättar den 
dagliga rengöringen i kök, hissar, rulltrappor, expeditionsom-
råden, hotell, restauranger, sjukhus och skolor.

Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

SSCPAS Metallpolish 600 ml 12 
sprayburkar

1
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Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

GR150S GR1 – för plastytor 500 ml 4 flaskor 1

GR250S GR2 – för målade och lackerade ytor 500 ml 4 flaskor 1

GR350S GR3 – för betong och murade ytor 500 ml 4 flaskor 1

3M Fett- och vaxborttagare
Avlägsnar snabbt och effektivt ansamlingar av fett, vax, polish och tvålrester. 
Kan användas på hårda, omålade ytor som t.ex. golv, kanter och hörn, trapphus, 
duschanläggningar, keramiska plattor, sanitärutrustning, glasfiber och plast-
material. 

Produkten fäster på vertikala ytor utan att rinna. Sköljs enkelt bort med vatten efter 
användning.

Använd gärna i kombination med Scotch-Brite™ Doodlebug™ rengöringssystem.

Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

0000TS 3M Trouble Shooter 700 ml 12 spray- 
burkar

1

3M graffitiborttagare
Avlägsnar snabbt och effektivt oönskad graffiti, spraylackade 
bilder och texter, målningar, tusch och annat.

Ett system med tre olika produkter med 
olika formler:
• GR1 – för plastytor

• GR2 – för målade och lackerade ytor

• GR3 – för betong och murade ytor

Arbetet går snabbt och rent att utföra. Graffitiborttagaren 
(välj rätt sort) appliceras med hjälp av duschflaskan den 
levereras med. 

Verkningstiden är 2 – 5 minuter. Därefter ska ytan skuras med 
passande Scotch-Brite™ Skurnylon, eller med stålborste om 
ytan är mycket ojämn. 
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Många som arbetar stående på hårda golv upplever fysisk trötthet och obehag. 
Safety-Walk™ avlastningsmattor kan tillsammans med andra åtgärder hjälpa  
till och reducera detta problem.

komfort & säkerhet
halkskydd

Avlastningsmattor &
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Safety-Walk™ avlastningsmattor & halkskydd

Färg 90 x 150 cm 90 x 300 cm 90 x 600 cm

Svart 327091 327093 327096

Innerförpackning 1 matta 1 rulle 1 rulle

Ytterförpackning 1 1 1

Safety-Walk™ 3270E 
 avlastningsmatta
Prisvärd avlastningsmatta tillverkad av spänstiga vinylöglor 
med en slät yta som ger en mycket bra avlastningseffekt och 
reducerar trötthet i ben och rygg. 

Den släta och strukturerade ytan förbättrar friktionen och 
lämnar smuts och partiklar ovanpå mattan, något som för-
enklar renhållningen. Mattan har integrerade kanter på alla 
fyra sidor för att tillåta en lätt passering av trallar och vagnar, 
och för att ge en smidig övergång från golvet till mattan.

Användningsområden: I torra utrymmen vid stående eller 
gående arbete där det är begränsad användning av kemikalier, 
som t.ex. arbete vid rullband, monterings- och produktions-
arbete,  kassaområden, paketerings- och postbord. 

■ Vikt: 4,5 kg/m2

■ Tjocklek: 14,0 mm

Safety-Walk™ avlastningsmattor
Att arbeta stående på hårda golv hela dagarna ger smärtor och obehag på sju 
känsliga punkter:

Vad är fysisk trötthet och hur inverkar det?
Det är fötterna som känner av ansträngningen först, men effekten av att stå länge når mycket längre 
upp i kroppen. Det orsakar i många fall problem i underben, knän, rygg  
och nacke. Musklerna blir trötta och slitna. Smärtsamma åderbråck kan uppstå p g a begränsad 
blodcirkulation. Trycket från ett hårt golv sträcker sig upp över ryggraden  
till skuldror och nacke, och orsakar stelhet och spänning.

Safety-Walk™ avlastningsmattor gör skillnad
Fysiologiska studier och biomekaniska mätningar visar  
den betydande effekt som Safety-Walk™ avlastningsmattor har för att reducera allmän trötthet, 
ryggsmärtor och obehagligheter i de nedre kroppsdelarna. Mätningarna genomförs i kontaktytan 
mellan sko och golv, och visar hur mycket genomsnittstrycket reduceras. Vid användning av 
Safety-Walk™ avlastningsmattor reduceras detta tryck med upp till 60 %.

• Nacke

• Ryggrad

• Korsrygg

• Lår

• Knän

• Underben

• Fötter och anklar

Safety-Walk™ 5100 
 avlastningsmatta
Avlastningsmatta tillverkad av ett flexibelt vinylmaterial med 
öppen Z-mönsterstruktur som ger en bra avlastningseffekt. 
Fårorna i ytan gör mattan mycket halksäker. Den öppna 
konstruktionen låter vätska och små partiklar passera igenom, 
något som ger en säkrare och torrare yta. Konstruktionen 
tillåter lätt trafik med trallar och vagnar. Vinylsamman-
sättningen står emot de flesta kemikalier, fetter och 
rengöringsmedel. 

Användningsområden: I torra eller våta områden i indus-
trin. Mattan passar speciellt bra inom livsmedelsindustrin, 
storkök, kantiner och andra områden där mat tillagas. 

Färg 90 x 150 cm 90 x 300 cm 90 x 600 cm

Svart SABK91 SABK93 SABK96

Rödbrun SABN91 SABN93 SABN96

Innerförpackning 1 matta 1 matta 1 matta

Ytterförpackning 1 1 1

■ Vikt: 6,9 kg/m2

■ Tjocklek: 12,0 mm

Safety-Walk™ 5270E  avlastningsmatta
Avlastningsmatta av toppkvalitet tillverkad av spänstiga vinylöglor med en slät yta som ger en 
mycket bra avlastningseffekt och reducerar trötthet i ben och rygg. Den släta och strukturerade 
ytan förbättrar friktionen och lämnar smuts och partiklar liggande ovanpå mattan, något som 
förenklar renhållningen. Mattan har förslutna kanter på alla fyra sidor för att tillåta lätt passage 
av trallar och vagnar, och för att ge en smidig övergång från golvet till mattan.

Användningsområden: 
I torra områden vid stående arbete över längre perioder, som t.ex. arbete 

vid rullband och monterings- och produktionsarbete.

Färg 60 x 90 cm 90 x 150 cm 90 x 300 cm 90 x 600 cm

Svart 527069 527091 527093 527096

Innerförpackning 6 matta 1 matta 1 rulle 1 rulle

Ytterförpackning 1 1 1 1
■ Vikt: 6,5 kg/m2

■ Tjocklek: 16 mm
Fler dimensioner, kan fås i individuella längder
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Safety-Walk™ produkter för halksäkerhet
I områden med hala, våta och oljiga golv är det stor risk för att det inträffar halk- och fallolyckor, något 
som är förknippat med stora kostnader i form av sjukfrånvaro och skadeersättningar. 

Safety-Walk™ produkter för halksäkerhet kan förebygga halk- och fallolyckor och visar på  
ansvars tagande.

Safety-Walk™ 
halkskyddstejp
Levereras i flera format och dimensioner; som 
remsor, ark och på rulle. Vid större volym 
kan det även levereras i specialstorlekar. 
Tejpen appliceras enkelt och snabbt på 
en rengjord yta. 

Safety-Walk™ 
Standard - Medium
Halksäker beläggning med slipmineraler fästade med ett 
starkt hållbart häftämne till en dimensionsstabil plastfilm för 
att ge en effektiv och halksäker yta. För montering på släta 
och hala ytor med intensiv gångtrafik eller lätt fordonstrafik. 

Användningsområden: Köksgolv, korridorer, trappor, 
produktions- och förvaringsrum, ramper, stegar, på maskiner 
och båtar.

Färg 19 x  
610 mm

152 x  
610 mm

19 mm x  
18,3 m

25 mm x  
18,3 m

51 mm x  
18,3 m

102 mm x  
18,3 m

152 mm x  
18,3 m

305 mm x  
18,3 m

610 mm x  
18,3 m

914 mm x  
18,3 m

Svart (610) GPMB34 GPMB16 GPMB19 GPMB01 GPMB02 GPMB04 GPMB06 GPMB12 GPMB24 GPMB36

Klar (620) GMPC34  – GPMC19 GPMC01 GPMC02 GPMC04 GPMC06 GPMC12  –  –

Gul (630)  –  – GPMY19 GPMY01 GPMY02 GPMY04  –  GPMY12  –  GPMY36

Grön (640)  – GPMG16  –  – GPMG02  –  –  –  –  –

Brun (660)  –  – GPMBR19 GPMBR1 GPBR02  –  –  –  –  –

Innerförpackning 150 remsor 50 ark 4 rullar 4 rullar 2 rullar 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle

Ytterförpackning 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Safety-Walk™ 
Standard - Grov
Halksäker beläggning med stora slip-
mineraler fästade med ett starkt hållbart 
häftämne till en dimensionsstabil 
plastfilm som motstår igensättning när 
det utsätts för lera eller olja. För fordon 
och områden med tung trafik.

Användningsområden: Lant- och 
skogsbruksutrustning, lastbilar, 
traktorer, konstruktionsutrustning, 
lyftkranar och byggutrustning.

Färg 25 mm x  
18,3 m

51 mm x  
18,3 m

102 mm x  
18,3 m

152 mm x  
18,3 m

305 mm x
18,5 m

610 mm x  
18,3 m

914 mm x  
18,3 m

Svart (710) GPCB01 GPCB02 GPCB04 GPCB06 GPCB12 GPCB24 GPCB36

Innerförpackning 4 rullar 2 rullar 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle

Ytterförpackning 1 1 1 1 1 1 1

Safety-Walk™ 
Våtrum - Medium
Halksäker beläggning med stark  
plastfilm belagd med ett kornigt 
plastlager för att ge en mjuk,  
komfortabel, hygienisk och halksäker 
yta. För barfotatrafik eller lätt skotrafik.

Användningsområden: Omklädnings-
rum, bad, dusch, runt simbassänger, 
samt båtar och vattensports utrustning.

Färg 25 mm x  
18,3 m

51 mm x  
18,3 m

102 mm x  
18,3 m

152 mm x  
18,3 m

305 mm x  
18,3 m

610 mm x  
18,3 m

Svart (310) RMB001 RMB002 RMB004 RMB006 RMB012  –

Grå (370) RMG001 RMG002 RMG004 RMG006 RMG012 RMG024

Innerförpackning 4 rullar 2 rullar 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle

Ytterförpackning  – 1 1 1 1 1
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   Safety-Walk™ halkskydd

Safety-Walk™ Våtrum - Fin
Halksäker beläggning med stark plastfilm belagd med ett finkornigt plastlager 
för att ge en komfortabel, hygienisk och halksäker yta för barfotatrafik.

Användningsområden: Runt simbassänger, duschanlägg ningar, bad, 
garderober och utanför bastur.

Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

SWAD12 Primer 0,95 liter 12  st 1

SWES01 Kantförsegling EC1103 142 g 12 tuber 1

Färg 25 mm x  
18,3 m

51 mm x  
18,3 m

305 mm x  
18,3 m

Vit (280) RFW001 RFW002 RFW012

Klar (220)  – RFC002  –

Innerförpackning 4 rullar 2 rullar 1 rulle

Ytterförpackning 1 1

För att uppnå bästa möjliga resultat vid montering av  
Safety-Walk™ halkskyddstejp på utsatta platser bör man alltid 
använda en primer och kantförsegling. 

Safety-Walk™ kantförsegling
För användning i våtområden. Appliceras längs 
kanten av halksäkerhetstejpen för att förhindra 
att fukt tränger in. Det är viktigt att förseglingen 
täcker både kanten av golvet och halksäkerhets-
tejpen. Produkten har en härdningstid på ca 30 
minuter.

Safety-Walk™ 
Formbar
Halksäker beläggning med slipmineraler fästade med ett 
starkt lim till en mjuk aluminiumbaksida för att kunna forma 
sig efter profilerade, skrovliga och ojämna ytor.

Användningsområden: Fotsteg, stegar, metallplåtar, 
tankbilar och gaffeltruckar.

Färg 152 x 610 
mm

51 mm x  
18,3 m

102 mm x  
18,3 m

152 mm x  
18,3 m

305 mm x  
18,3 m

610 mm x  
18,3 m

Svart (510) CB0152 CB0002 CB0004 CB0006 CB0012 CB0024

Gul (530)  – CY0002  –  –  –  –

Innerförpackning 50 ark 2 rullar 1 rulle 1 rulle 1 rulle 1 rulle

Ytterförpackning 1 1 1 1 1 1

Tillbehör till Safety-Walk™ Halkskyddstejp

Färg Artikelkod Produkt Dimension Innerfrp. Ytterfrp.

Grå 788801 Scotch-Weld 1 liter 6 burkar 1

Grå 788805 Scotch-Weld 5 liter 2 burkar 1

3M Scotch-Weld 7888  
Halkskyddsmassa
Som ett supplement eller alternativ till  
Safety-Walk™ halksäkerhetstejp kan man använda 
3M Scotch-Weld flytande halksäkerhetsbeläggning.

Scotch-Weld appliceras på större ytor för att 
förebygga halk- och fallolyckor.

Produkten har bra motståndskraft; den tål 
temperaturer i området -40 °C till +120 °C, och 
har motståndskraft mot olja, bensin, flera typer av 
lösningsmedel, rengöringsmedel och vatten.

Användningsområden: På skeppsdäck, golv, 
trappor, ramper och runt maskiner.

■ Täckförmåga: 1 – 2 m2 per liter

■ Appliceringstemperatur: 
 +16 till 27 °C

■ Torr yta: 30 minuter

■ Härdningstid: 1 – 2 dygn
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