tekniska specifikationer
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Total tjocklek
ISO 1765
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Slitstyrka
EN1307

,
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Tillgängliga storlekar (alla
storlekar är ungefärliga)
Rullstorlekar utan 2,5 cm
kant på vardera sidan
FR-rullar är kantlösa
Mattstorlekar med 2,5 cm
kant på alla sidor

tekn. spec.

Coral grip HD

Coral grip MD

Coral logo

Med baksida: cirka 17 mm
Öppen struktur: cirka 16 mm

Med baksida: cirka 12 mm
Öppen struktur: cirka 11 mm

Cirka 8 mm
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Grip HD serie 61xx, 6 färger

Grip MD serie 69xx, 6 färger

Logo serie 43xx

Rullar

Mattor

Rullar

Mattor

122cm

60 x 90 cm

122cm

60 x 90 cm

Mattor endast
med
öppen struktur
Rullängd cirka
10 m

g
p

Lämplighet för rullande
stolshjul EN 985

Mattor endast
med
öppen struktur
Rullängd cirka
15 m

<100cm

105x155, 105x300

<150cm

155x205, 155x300

<200cm

205x205, 205x300

Daglig rengöring

7

7-8

7

Gnidning EN ISO 105/X12

4,5

4,5

4,5

Vatten EN ISO 105/E01

5

5

4,5

Havsvatten EN ISO 105/E02

5

5

Tvättmedel - BS 1006

5

5

4,5

4,5

horisontellt 1x1010 Ω,
vertikalt 3x1010 Ω

horisontellt 3x1010 Ω,
vertikalt 3x109 Ω

Non Woven avtorkningsmatta med
prägling

Non Woven avtorkningsmatta

Tuftad, 5/32’’ skuren lugg

Tredimensionell sammanbunden
enfibertråd i två färger

Tredimensionell sammanbunden
enfibertråd

Högdefinierat kundtryck

100 % vinyl
Genomfärgat

100 % vinyl
Genomfärgat

100 % polyamid

Baksida

Öppen struktur eller med
EVERFORT vinylbaksida

Öppen struktur eller med
EVERFORT vinylbaksida

EVERFORT® vinyl

Totalvikt
ISO 8543

Med baksida: cirka 8200 g/m²
Öppen struktur: cirka 5500 g/m²

Med baksida: cirka 6500 g/m²
Öppen struktur: cirka 3500 g/m²

Cirka 4000 g/m²

Färghärdighet:
Ljus - EN ISO 105/B02

Tillverkningsmetod/-typ
Design
Luggmaterial
Tuftväv

Cirka 1200 g/m²

Lugghöjd ISO 1766

Cirka 5 mm

Luggdensitet ISO 8543

0,186 g/cm³

Antal tufter

Cirka 91 500 per m²
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Comfort class EN 1307
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Alla Coral-produkter uppfyller kraven enligt EN 14041

T
Z

Brandegenskaper
EN 13501-1

Cfls1

Cfls1

Cfls1

Stegsäkerhet
EN 13893

µ0,78

µ0,82

DS

Lämplighet för trappor
EN 1963

LC3
Trappor, kontinuerlig användning
(öppen struktur)

 et är viktigt att torr smuts avlägsnas minst en gång dagligen. Det gör du mest effektivt
D
genom att använda dammsugare med mekaniskt driven roterande borste eller dammsugare
med motordriven roterande borste som tillbehör. Dammsug långsamt och i alla riktningar
över hela mattan för att få full effekt av kombinationen av dammsugning och borstning.

Regelbunden rengöring
F läckrengöring
Torka försiktigt bort spill från ytan med en trubbig skrapa. Behandla det som är kvar av spillet
med rekommenderat fläckrengöringsmedel för mattor (för golvbeläggning med
polyamidlugg) och skölj med rent vatten. Låt torka. Starkt trafikerade områden kräver extra
underhåll för att man ska få bort koncentrerad ytsmuts och slippa märken efter gångtrafik.
Vintertid rekommenderas det också att använda medel som bryter ner saltet som följer med
snö och slask.

Non-woven polyester

Luggvikt
ISO 8543

Rengöring och underhåll

55x90 cm

Nej

Antistategenskaper ISO 10965

=

Mattor med kant

Nej

Organiska lösningsmedelv - EN ISO 105/X05

.

utan kant

Nej

Schemalagt underhåll
• Vid regelbundna intervall ska mattor behandlas med djupare rengöringsprocesser, så kallad
sprayextraktion. Då avlägsnas smuts från luggbasen och ytstrukturen återställs för att
optimera dess funktion som smutsbarriär. Faktorer som typ av och mängd trafik samt hur
effektiv den dagliga och regelbundna rengöringen är avgör hur ofta denna djuprengöring
behöver utföras.
	Rengöringen kan utföras antingen med en sprayextaktionsmaskin eller en spray- och
borstmaskin med 3-i-1-funktion. När våtrengöring inte är möjlig är pulverrengöring den
bästa lösningen. Lösa mattor ska sprayas med vattenslang och borstas rena med jämna
mellanrum.
• Pulvertvättning: Med den här metoden används en fuktig blandning som impregnerats
med vatten, rengöringsmedel och ofarliga lösningsmedel.
• Extraktion med cylindriska borstar: Med denna metod används också maskiner med
motroterande borstar, fast här borstas en av de lösningar vi rekommenderar för
mattrengöring ned i luggen och det smutsiga vattnet förs direkt tillbaka in i maskinen.
Kontakta Forbo Flooring AB vid ytterligare frågor om skötsel
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