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O tapete de descontaminação é uma base onde se procede à colocação de
desinfectante apropriado sobre a área transitável do tapete para garantir uma redução da 
contaminação pela passagem do calçado ou das rodas e rodízios dos equipamentos de
transporte.
Com um consumo inicial de 750 / 800 ml de solução desinfectante ( Deo Clean Pro 2 )
por metro quadrado da área do tapete, esta estrutura é bastante económica porque 
liberta a quantidade de  desinfectante necessária por forma a cobrir a sola do calçado e 
dos rodados. Isto assegura uma baixa taxa de reposição diária.
Como complemento e para evitar pegadas húmidas, deve ser usado um segundo tapete 
de igual dimensão, seco, garantindo uma protecção antiderrapante.

Características

A composição do tapete é 100% PP, sendo o revestimento 100% PVC antiderrapante. 

Tem pouca espessura ( cerca de 6 mm) por forma a reduzir o seu impacto na circulação. 

Medidas standard:

-400 x 600 mm; 
-600 x 900 mm; 
-900 x 1500 mm; 
-1200 x 1800 mm.

Rolo com largura de: 

-900 mm ; 

-1200 mm; 

-2000 mm. 
( corte em comprimento por medida )

Cores disponíveis:
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Personalização dos Tapetes

Os tapetes podem ser personalizados com a informação indicada pelo cliente. Para 
avaliação dessa personalização, é requerido um design gráfico, imagem, texto e 
dimensão do tapete, para ser avaliado pelo departamento técnico, para formalização do 
respectivo orçamento.

Informação adicional

Para garantia de descontaminação efectiva de uma cadeira de rodas é necessário 
assegurar que as rodas são de facto recobertas com a solução aquosa desinfectante. 
Assim, o comprimento do tapete  recomendado para locais de tráfego intenso é igual ou 
superior a 2200 mm. Isto permite completar a desinfecção por todo o perímetro da roda. 
De igual forma, assegura a cada pessoa dois pares de pegadas no tapete.

O tapete complementar deve ser de igual dimensão para assegurar a “limpeza” das rodas 
do equipamento de transporte e calçado dos transeunte, assegurando uma protecção 
antiderrapante e ausência de humidade para o pavimento da instalação.

A selecção da dimensão do tapete deve basear-se no fluxo expectável de pessoas, no 
local da instalação e na necessidade de descontaminação.
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