
COBAwash®

Praktická, prateľná rohož

• Jedinečná rohož prateľná v pračke.
• Jemné nylonové vlákno rohože zachytí až 90 % nanesených 

nečistôt.
• Rohož je schopná zachytiť vlhkosť, štrk a oleje, udržiava tak 

interiér čistý.
• Rohož zadrží až 3,5 litra vody/m2 a 800 g suchého prachu.
• Pratelná v práčke pri teplote 60°C.
• Odolná voči vyblednutiu, 11-ročná záruka na výraznú stratu farby.
• Spodná strana rohože je z nitrilovej gumy má protišmykovú 

úpravu.
• Materiál vlasu rohože: Nylon/polyester

Farebné varianty

Technická špecifikácia

Čierna/Modrá Čierna/Červená

Čierna/Hnedá Čierna/Sivá

Materiál: Povrchovo farbený umývateľný nylon
Zadná strana: Nitril

Výška produktu: 9 mm

Hmotnosť produktu: 2.3Kg/m2

Prevádzková teplota: 0°C to 60°C

Odolnosť proti chemikáliám: Guma je odolná voči mnohým chemikáliám, 
zásadám, detergentom a bežným 
priemyselným chemikáliám. Guma môže 
napučať v polárnych rozpúšťadlách.

Prostredie: Určené predovšetkým na vnútorné použitie

Odolnosť proti UV žiareniu: Áno

Typické použitie: Rohož pre ochranu pred prachom, ideálne pre 
umiestnenie na miestach s vysokou frekvenciou, na 
prestížnych miestach. Vchody, vstupné haly, atď.

Inštalačná metóda: Voľne položené

Metóda čistenia: 0.6m x 0.85m a 0.85m x 1.2m  sa môžu prať v 
bežných domácich práčkach. Všetky ostatné 
veľkosti môžu byť prané v komerčných práčovniach

Ohňovzdornosť: BS 4790:1987 (Metóda žeravej kovovej matice) - 
malý rádius účinkov vznietenia / EN 13501-1 Bfl-s1.

Rozmer Čierna/Modrá Čierna/
Červená Váha

0,6 m x 0,85 m LM010201 LM010301 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010204 LM010304 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010202 LM010302 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010203 LM010303 4,75 kg

Rozmer Čierna/Hnedá Čierna/Steel Váha

0,6 m x 0,85 m LM010501 LM010601 1,25 kg

0,85 m x 1,2 m LM010504 LM010604 2,40 kg

0,85 m x 1,5 m LM010502 LM010602 3,00 kg

1,15 m x 1,75 m LM010503 LM010603 4,75 kg

Krajina pôvodu: VB

Záruka: 2 roky záruka pri výrobných chybách, 11 
rokov na vyblednutie farieb, v prípade, 
že  pokyny pre pranie boli dodržané.
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