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Total tykkelse
ISO 1765
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Slitestyrke
EN1307

teknisk informasjon

Coral grip HD

Coral grip MD

Coral logo

Med bakside: ca. 17 mm
Åpen struktur: ca. 16 mm

Med bakside: ca. 12 mm
Åpen struktur: ca. 11 mm

Ca. 8 mm

33, commercial heavy
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Grip HD serie 61xx, 6 farger

,
9

Tilgjengelige størrelser
(alle størrelser er
omtrentlige)
Rullstørrelser uten 2,5 cm
kant på hver side
FR-ruller er uten kant
Størrelse på matter med
2,5 cm kant på alle sider
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Grip MD serie 69xx, 6 farger

Ruller

Matter

Ruller

Matter

122cm

60 x 90 cm

122cm

60 x 90 cm

Matter kun med
åpen struktur
Rullengde
ca. 10 m

Egnethet for rullende
stolhjul EN 985

33, commercial heavy

Matter kun med
åpen struktur
Rullengde
ca. 15 m

Forbo FloorCare-metoden

Matter med kant
55x90 cm

< 100cm

105x155, 105x300

< 150cm

155x205, 155x300

< 200cm

205x205, 205x300

Daglig rengjøring

Nei

Rullende stolhjul,
kontinuerlig bruk r = 2,5
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Friksjon EN ISO 105/X12

4,5

4,5

4,5

	Det er viktig at tørt smuss fjernes minst én gang per dag. Den mest effektive måten å gjøre
dette på er å bruke en støvsuger med integrert, mekanisk drevet roterende børste eller
støvsuger med motordrevet roterende børste som tilleggsutstyr. Før støvsugeren i rolig
tempo og i alle retninger over hele teppet for å få optimal effekt av kombinasjonen
støvsuging og børsting.

Vann EN ISO 105/E01
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4,5

Regelmessig rengjøring

Havvann EN ISO 105/E02
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Vaskemiddel - BS 1006

5

5

Organiske løsemidler EN ISO 105/X05

4,5

4,5

Horisontalt 1x1010 Ω,
vertikalt 3x1010 Ω

Horisontalt 1x1010 Ω,
vertikalt 3x1010 Ω

Produksjonsmetode/type

Ikke-vevd avtørkingsmatter med
preging

Ikke-vevd avtørkingsmatter

Tuftet, 5/32’’ skåret luv

Design

Tredimensjonal sammenbundet
enfibertråd i to farger

Tredimensjonal sammenbundet
enfibertråd

Mønter/logo etter kundens ønsker

100 % vinyl
Gjennomfarget

100 % vinyl
Gjennomfarget

100 % polyamid

Fargebestandighet:
Lys - EN ISO 105/B02

Luvmateriale
Tuftvev
Bakside
Totalvekt
ISO 8543

	Flekkfjerning
Fjern forsiktig flekken fra overflaten med en skrape eller lignende som ikke er for skarp.
Resten av flekken behandles med et anbefalt flekkfjerningsmiddel for tepper (for
teppebelegg med luv i polyamid), skyll deretter med rent vann. La tørke.
	Områder med mye ferdsel krever ekstra vedlikehold for å fjerne oppsamlet overflatesmuss
og redusere “slitasjespor”. Bruk følgende metoder i gangbaner regelmessig.

Ikke-vevd polyester
Åpen struktur eller med EVERFORT
vinylbakside

Åpen struktur eller med EVERFORT
vinylbakside

EVERFORT® vinyl

Med bakside: ca. 8200 g/m²
Åpen struktur: ca. 5500 g/m²

Med bakside: ca. 6500 g/m²
Åpen struktur: ca. 3500 g/m²

Ca. 4000 g/m²

Luvvekt
ISO 8543

=

Logo serie 43xx
Spesialstørrelser
uten kant

Nei

Antistatiske egenskaper ISO 10965

.
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Ca. 1200 g/m²

Luvhøyde ISO 1766

Ca. 5 mm

Luvdensitet ISO 8543

0,186 g/cm³

Antall tufter

Ca. 91 500 per m²
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Komfortklasse EN 1307
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Alle Coral-produkter oppfyller kravene iht. EN 14041

T
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Brannegenskaper
EN 13501-1

Cfls1

Cfls1

Cfls1

Sklisikkerhet
EN 13893

µ0,78

µ0,82

DS

Egnethet for trapper
EN 1963

LC3
Trapper, kontinuerlig bruk (åpen
struktur)

• Ekstraksjon med sylindriske børster: Spray på og sug opp. La børstene virke. Denne
metoden bruker en fuktig blanding av vann, rengjøringsmiddel og godkjente løsemidler i
tilegg til børsten som roterer i motsatt retning
Hvis teppet ligger løst, er det viktig at det bankes jevnlig.

Obligatorisk vedlikehold
• Teppene i sin helhet bør med visse mellomrom behandles med en grundigere
rengjøringsprosess lik de som er beskrevet under regelmessig rengjøring. Dette fjerner
smuss fra bunnen av luven og gjenoppretter tekstiloverflaten for å optimalisere
rengjøringsbarriereeffekten. Faktorer som type og mengde ferdsel samt hvor effektiv den
daglige og regelmessige rengjøringen er, avgjør hvor ofte denne grundige rengjøringen
må utføres.
	Prosessen kan utføres enten ved bruk av en sprayekstraksjonsmaskin eller en spray- og
børstemaskin med 3-i-1-funksjon. Hvis våtrengjøring ikke er mulig, er pulverrengjøring den
beste løsningen.

Nei
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• Ekstraksjonsrens / tepperensmaskin. Spray på og sug opp med tepperensmaskinen. Denne
metoden bruker en fuktig blanding av vann, rengjøringsmiddel og godkjente løsemidler.

	Hvis matten ligger løst, skal den spyles innimellom med en vannslange og om nødvendig
børstes ren.
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