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TECHNICKÝ LIST 
Modulová rohož nehořlavá 

Typ: PR 28A/S 

 
Popis výrobku: 
Modulová rohož je složena ze segmentů o rozměrech 91 x 91 cm s otvory pro rychlý odvod 
tekutin a snadné vysychání. Povrch rohože zůstává suchý a čistý. Rohož je vyrobena 
z materiálu, který je odolný vůči olejům, je hůře hořlavý a je vyroben bez příměsí silikonu. 
Čtvercové moduly lze jednoduše spojovat v příčném i podélném směru a pokrývat jimi 
libovolné plochy podle potřeb konkrétního pracoviště. Sestavy lze doplnit bezpečnostními 
náběhovými hranami, které brání nechtěným zakopnutím. Rohože se vyznačují dlouhou 
životností. Jsou vyrobené z materiálu, který je recyklovatelný a vyrobený v souladu 
se směrnicí REACH. 
 

Technická data: 
Hlavní rozměry:  91 x 91 cm 
Tloušťka:   19 mm 
Hmotnost rohože:  10,8 kg 
Plošná hmotnost:  14,5 kg/m2 

Materiál:   100% nitrilová guma 
Barva:    černá 
Tvrdost:   55 Shore A    (ASTM D2240-02) 
Statický koeficient tření: 0,83     (ASTM C1028-96) 
Odolnost vůči oděru:  1,76% ztráta hmotnosti   (ASTM D 3884-01, 5 000 cyklů)) 
Nehořlavost:   Třída Bfl-S1    (DIN EN 13501) 

Třída 1     (ASTM E 648-03 (NFPA253))   
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Použití: 
Modulová rohož z pevného a odolného materiálu je vhodná pro použití v lakovnách, ve 
svařovnách a tam, kde je potřeba odvádět kapaliny a udržet povrch pracoviště suchý. 

 
 

Volitelné příslušenství: 
1) PR 227/M -  náběhová hrana spodní díl  - barva žlutá 
2) PR 227/F - náběhová hrana horní díl - barva žlutá 
3) PR 227/CEM – náběhová hrana spodní díl – barva černá 
4) PR 227/CEF – náběhová hrana horní díl – barva černá 
5) PR 227/CVM- náběhová hrana spodní díl – barva červená 
6) PR 227/CVF – náběhová hrana horní díl – barva červená 
7) PR 227/ORM – náběhová hrana spodní díl – barva oranžová 
8) PR 227/ORF – náběhová hrana horní díl – barva oranžová 
 

Návod na instalaci: 
Pomocí modulů je možné ošetřit jakýkoli prostor. Rohož pokládejte na čistý rovný povrch tak, aby 
nedošlo k jejímu poškození. Náběhové hrany je nutné objednat v dostatečném množství v obou 
provedeních (pro spodní i vrchní připojení dle obrázku). Při pokládání rohože ke stěně je možné 
konec náběhové hranu zaříznout dle značek. 
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