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Secundaire matten

Een uniek concept, tot leven gebracht door 3M
Voor iedereen die bekend is met de oorspronkelijke 3M™ Nomad ™Aqua mattencollectie 
betekenen de 3M Nomad Aqua Plus matten een radicale nieuwe invulling aan het 
concept met grove en fijne vezels, die vuil en vocht effectiever verwijderen dan 
conventioneel entreetapijt dankzij een innovatieve drielagige constructie met een unieke 
3D-holtestructuur, waarin grotere hoeveelheden vocht kunnen worden afgevoerd.

⬗	Een unieke drielagige constructie die doordringbaar en waterbestendig is om het 
water efficiënter te kunnen afvoeren.
-  Vermindert de totale onderhoudsbehoefte van de vloer en maakt daarmee een 

groener schoonmaakregime mogelijk

⬗	Een absorberende en doordringbare pool met dubbele vezels
-  De grotere, grove textuurvezels verwijderen vuil en de kleinere, fijne vezels 

absorberen het teveel aan water
-  Beter bestand tegen verkeer voor grotere duurzaamheid en bestendigheid

⬗	Een schimmelbestendige afwateringsvoering die duurzaamheid en weerstand bij 
extreem verkeer waarborgt.
-  Versterkte vuur- en rookwerende eigenschappen
-  Comfortverhogende en geluiddempende eigenschappen

⬗	Minder PVC
- Ruim 50% minder PVC dan in de oude Nomad Aqua collectie

unieke
biedt een 

oplossing

Maak kennis met…
3M™ Nomad™ Aqua Plus entreematten
Een schoner en veiliger gebouw begint bij de entree



  en stijlComfort
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3M™ Nomad™ Aqua Plus
 9200 matten

Bestand tegen een hoog aantal bezoekers speciaal ontworpen voor uitsparingen

•  Gepatenteerde duo-vezelstructuur in een willekeurig patroon

•  Zorgt voor een prettig en zacht contact dankzij de dikke latex backing

•  Bestand tegen extreem druk verkeer

•  Verkrijgbaar in rollen van 1,8 x 10 m en op aanvraag bij een breedte van 1,8 m 
langere lengtes

•  Grote capaciteit voor waterabsorptie

•  Warm en esthetisch

Totale dikte, ISO 1765 17.0 mm +/- 1mm

Pooldikte, ISO 1766 4,8 mm

Totaal gewicht, ISO 8543 5,8 kg/m2

Totaal pool gewicht, ISO 8543 770 g/m2

Technische gegevens

GoudbruinGrijs

Kastanjebruin

Mosgroen

Marineblauw

Anthraciet/zwart

Een combinatie van stijl en effectief vuil en vochtopvang

•  Ideaal voor kleinere winkels, restaurants en kantoren.

•  Effectieve vuil- en vochtopvang.

•  Goede slijtvastheid.

•  Fraai design en kleurassortiment.

•  Gemakkelijk te reinigen onder andere met een stofzuiger.

•  Beschermt vloeren en tapijt.

•  Verkrijgbaar in standaard afmetingen niet op rollen.

Totale dikte, ISO 1765 6,0 mm

Totaal gewicht, ISO 8543 3,1 kg/m2

Patroon gestreept

Vuurbestendigheid NF P95506 M3

3M™ Nomad™ Aqua Plus
 4500 matten

Technische gegevens
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Entreematsystemen

Terra
Primaire mat
(buiten)

Optima & Modulair
Primaire mat
(binnen)

Aqua
Secundaire mat
(binnen)

99%

86%

9.0m

6.0m

4.5m

3.0m

1.5m

71%

52%

37%

1

2

3

1 2 3

Een systeem van entreematten helpt u het effectiefst bij het oplossen van het probleem van vuil en vocht dat in uw gebouw wordt 
ingelopen. Het ideale systeem bestaat uit drie zones: primaire matten (buiten), primaire matten (binnen, in de entreehal en in de vloer 
verzonken) en secundaire matten (binnen).

In een ideale wereld zouden entreematten met een lengte van 6 meter worden gelegd, die tot 90% van het ingelopen vocht in een gebouw 
opvangen.* Wanneer de ruimte beperkt is, moet echter naar de best haalbare oplossing worden gezocht

Wist u dat?
•  80% van het vuil en het vocht 

in een gebouw wordt via 
schoenzolen binnengebracht.

•  Een kantoorgebouw met 500 
passages per dag genereert 75 
kilo vuil per jaar.

•  Zonder entreematten kan de 
levensduur van vloerbedekkingen 
met de helft afnemen.

•  Bij nat weer kan ingelopen water 
leiden tot:
-  glij- en valpartijen op harde 

vloeren 
-  vochtschade
-  schimmelvorming op 

tapijtvloeren

•  Een effectief systeem van 
entreematten:
- bespaart u schoonmaakkosten
- maakt de vloer veiliger en 

vermindert het risico van 
uitglijden en vallen

-  houdt het aanzien van het 
gebouw in stand

 Primaire mat (buiten)

Schraapt grotere vuildeeltjes los

Primaire mat (binnen, in de entreehal en in de vloer verzonken) 

Schraapt grotere vuildeeltjes los en verwijdert vocht

Secundaire mat (binnen) 

Schraapt fijnere vuildeeltjes los en absorbeert vocht

6m verwijdert tot 90%*

4m verwijdert tot 65%*

2m verwijdert tot 42%*

*Getest in eigen laboratoria van 3M
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Goed en regelmatig onderhoud van de mat:

•  Verlengt de levensduur van de mat doordat het schuureffect van 
vuildeeltjes op de vezels wordt verlaagd.

•  Verhoogt de effectiviteit doordat het inlopen van vuil en water 
van de mat naar de rest van het gebouw wordt verminderd.

•  Houdt de uitstraling van de mat en het omringende 
vloeroppervlak goed.

In BS 7953: 1999 staat: “Voor een goede prestatie van een entree-
vloersysteem is het van vitaal belang dat er een grondig schoonmaak-
schema wordt aangehouden.”1

Levensduur van het product

Als Nomad matten correct worden gelegd, gelet op het gebruik 
en verkeer, en worden onderhouden volgens de onderhouds- en 
reinigingsrichtlijnen van 3M, mag worden verwacht dat de matten 
een levensduur hebben van 5 jaar (met uitzondering van 3M™ 
Nomad™ Terra 6050 en 3M™ Nomad™ Aqua Plus 4500 matten, 
waarvoor een verwachte levensduur van 3 jaar geldt).

1. Entrance flooring systems selection, installation, maintenance, BS7953: 1999 (verkrijgbaar hij BSI).

3M™ Nomad™

 mat accessoires

3M™ Nomad™

 
 matonderhoud en -reiniging

Nomad Terra matten
Dagelijks schoonmaken met stofzuiger. Ook gemakkelijk te keren en uit te 
schudden om vuil te verwijderen.
Eén keer per week onderhouden met water en gewoon schoonmaakmiddel.

Nomad Aqua Plus matten
Dagelijks schoonmaken met stofzuiger en één keer per week met water en 
gewoon schoonmaakmiddel.
Periodieke dieptereiniging met injectie/extractie.

Randprofielen
In 2 maten verkrijgbaar. Medium profiel 
(7,5 mm) wordt aanbevolen voor 3M™ 
Nomad™ Aqua Plus matten en voor 3M™ 
Nomad™ Terra 6050 en 6250 matten. Hoog 
profiel (11 mm) wordt aanbevolen voor 3M™ 
Nomad™ Terra 9100, 8100 en 8150 matten.

Klemstrips 
Roestvrijstalen balk met laag profiel en 
uitstekende verticale pennen, bedoeld om 
Nomad Terra 8100 en 9100 matten op hun 
plaats te houden en (krimp)bewegingen 
bij verzonken gebruik te verminderen. Te 
gebruiken bij verzonken gebruik, binnen of 
buiten.

Verbindingsband
Hiermee kunnen matten gemakkelijk aan 
elkaar worden bevestigd.

Lijmen 
Er is een uitgebreide verwerkingsinstructie 
beschikbaar waarin precies staat 
beschreven welke Rite-Lok lijmen 
gebruikt dienen te worden in combinatie 
met de randafwerkingsprofielen en de 
verbindingsband.




