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Permanentne lepivé rohože 

CleanZone a WorkZone 

 
Základné informácie 
Permanentne lepivé rohože sa používajú 
na dekontamináciu čistenie priestorov od 
prachových častíc z obuvi a kolies vozíkov 
s  účinnosťou 99,9% na častice od 0,1 µm 
do 100 µm. Dlhodobé, nákladovo efektívne 
riešenie v porovnaní so strhávacími 
rohožami a inými alternatívami. 
K dispozícii sú rohože v rôznych farbách na rozlíšenie prostredí. 
Povrchová vodivosť 108 Ohm. 
Jednoduchá údržba, čistenie schválenými čistiacimi prostriedkami 
vrátane DEZOXu. Na čistenie sa používa navlhčený mop a stierka. 
 
Výber vhodnej rohože závisí od:  
znečistenia, zaťaženia, súčasnej podlahy, veľkosti kolies vozíkov, 
frekvencie pohybu po rohoži, potrebných nábehových lemov, atď. 
 
CleanZone –pre pešiu a ľahkú kolesovú dopravu so zaťažením do 
70 kg/cm2, vyrábaná v červenej, modrej, zelenej a sivej farbe, 6 cm nábehový lem. 
WorkZone – pre ťažkú prevádzku, VZV, paletové vozíky so zaťažením do 90 kg/cm2, vyrábaná v 
tmavosivej farbe, 10 cm hliníkový alebo nerezový nábehový lem.  
Obidva typy majú rovnakú lepivosť, rozdielne sú len v tuhosti spodného podkladu. 
 
Očakávaná životnosť /lepivosť/ produktu je 3 až 5 rokov (pri správnej údržbe podľa pokynov výrobcu). 
 
Materiál 
Hladký, mäkký a poddajný polymér s permanentne lepivou vrstvou s obsahom antimikrobiálnej prísady 
na báze striebra, ktorá bola testovaná proti viac než 50 organizmom vrátane E-coli, Salmonelly, 
MRSA. Materiál je recyklovateľný. 
 
Použitie 
Rohože nájdu využitie všade tam, kde je potrebné zabrániť kontaminácii všetkými formami (obuvou, 
kolesami vozíkov, vzduchom) pri vstupe do kritických priestorov a výstupe z nich... 
Vhodné do automobilového, elektrotechnického, farmaceutického, potravinárskeho priemyslu, lakovní, 
optického a IT sektoru. 
 
Rozmery 
Vyrába na mieru zo štandardne vyrábanej šírky 1,2 m 
alebo 2 m. Rohož sa  vždy zarezáva a upravuje na mieste 
inštalácie podľa potreby a pridáva sa k nej lem (ten má 
šírku 6 - 10 cm). Požadovaný rozmer rohože sa vždy 
udáva aj s lemom. 
Výška rohože je 2 mm ± 0,1 mm.  
 
Odporúčaná veľkosť rohože  
pre vozíky je min. 3x obvod kolesa vozíka, človek by mal 
na rohoži zanechať 6 stôp (3 každou nohou), čo je cca 3 m. 
 
 


