
 

  Página 1 de 3 

 



Tapete NomadMR Pedilúvio                                                  
Dados Técnicos                                                                             Rev. 07/2020 

 

Descrição: 

Produto constituído de vinil entrelaçados, com um costado sólido também de vinil. 

Tapete indicado para tráfego intenso. 

 

 

Utilização: 

O tapete NomadMR Linha Nobre tem como principal utilização servir como barreira de contenção de sujeiras, principalmente 

nas entradas. Isto impede que a sujeira seja “carregada” para o interior do ambiente. Funciona como uma excelente barreira 

para retenção de contaminação microbiológica, quando utilizado como Pedilúvio com soluções desinfetantes. Além disso, 

também auxilia na manutenção de pisos no sentido de prolongar sua durabilidade e diminuir os custos com manutenção e 

limpeza.  

 

 

Cor: Tapete Nobre disponível em 16 cores (Cinza Claro, Cinza Grafite, Marrom, Ouro, Preto, Branco, Azul, Azul Marinho, 

Amarelo, Verde Hunter, Verde Tropical, Vermelho, Laranja, Bege, Vinho e Prata. 

 

 

Medidas do tapete Nobre para construção do Pedilúvio   

  

- Rolos de 1,2m x 10,0m para as cores: Cinza Claro, Cinza Grafite, Marrom, Ouro, Preto, Branco, Azul, Azul Marinho, 

Amarelo, Verde Hunter, Verde Tropical, Vermelho, Laranja, Bege, Vinho e Prata. 

 

Para definir o tamanho do tapete Pedilúvio é necessário conhecer previamente a área e as dimensões do locar a ser instalado. 

 

 

Características Especiais: 

• Como barreira de contenção de sujeiras, retém segura e esconde principalmente as partículas sólidas pelo simples 

caminhar. 

• Pode ser cortado ou emendado conforme as necessidades do local. 

• Além de ser lavável, inibe o crescimento de fungos e é antiderrapante. 

• Opção ideal para entradas de “Áreas Limpas” de Indústrias de Alimentos, Farmacêutica, Cosméticos, etc. 

• Substituto do Pedilúvio convencional (feito em alvenaria). 

 

Propriedades Físicas: 

Produto não-tecido constituído de filamentos de vinil entrelaçados e aplicados sobre um costado sólido também de vinil. 

• Gramatura (mínimo): 3,2 kg/m2 ASTM D418-68 

• Espessura (mínima): 8,0mm ASTM-D418-68 

• Largura:                  1,20m       ASTM-D418-68 
 

 

Resistência Química  

• Água: Excelente 

• Água + Álcool Etílico (50%): Boa 

• Solventes Hidrocarbonetos: Ruim 

• Quaternário de Amônio: Excelente 

• Ácido Peracético: Boa  

• Solução de iodo: Boa 

• Propriedades Microbiológicas: Inibe o crescimento de fungos ASTM-G-21-90 
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Preparação para Instalação: 

NOTA: Não instale o tapete caso ele não esteja reto. Deixe-o descansar por 24 horas. 

1. Limpe a área onde o tapete será instalado. Remova toda gordura, óleo, água, escombros, etc. Utilize um produto químico 

de limpeza adequado à condição do piso. 

2. Deixe o piso secar antes da instalação do tapete. 

3. Instale o tapete e aplique a solução sanitizante. 
 

 
Figura 2: Pedilúvio pronto, recebendo solução de Quaternário de Amônio. 

 

 

Limpeza: 

É importante seguir estas orientações cuidadosamente para atingir uma ótima performance. 
 

 

Manutenção Diária ou Semanal: 

1. Enrole o tapete e leve-o até uma área em que possa ser lavado. 

2. Esfregue o tapete com água e detergente neutro. 

3. Enxágüe e deixe secar ao ar livre. 

NOTA: A manutenção deve ser diária ou semanal dependendo do fluxo de pessoas no local. 
 
 

Máquina de Alta Pressão: 

1. Use a máquina de alta pressão. (Obs. Deixe o jato da máquina na forma de leque bem aberto). 

2. Pendure o tapete. 

3. Lave o tapete completamente. 

4. Enxágüe o tapete completamente. 

5. Deixe o tapete secar. 

Importante: 

1. Certifique-se de que o tapete e o piso estejam completamente secos antes de recolocar o tapete no local. 

2. A limpeza do piso e a parte debaixo do tapete são fundamentais para evitar que o tapete derrape. 

3. A freqüência de limpeza depende do local onde o tapete está sendo utilizado e do fluxo de pessoas. 

4. Não armazene o tapete dobrado. 

5. Não utilizar solventes clorados ou limpadores fortes para limpeza. 

6. Recomenda-se o uso em conjunto com o Tapete NomadMR Linha Aqua. 

7. Em caso de dúvida quanto à compatibilidade de produtos químicos com o Tapete NomadMR Nobre para “Áreas Limpas” 

ou como Pedilúvio consulte o Serviço Técnico. 
 

 

 

   

Soluções Comerciais 

3M do Brasil Ltda. 

Rod. Anhanguera, Km 110 

Jd. Manchester – Sumaré  – SP 

CEP 13181-900 

Fale com a 3M 

Fone: 0800-132333 

falecoma3M@3m.com.br 

 

Informações: 

Consulte o Serviço Técnico 
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