640

640

251 | admiral

252 | petrol

260 | mulberry

272 | stone

262 | krypton

254 | inkwell

255 | caspian

265 | redwood

264 | americano

259 | reef

257 | pool

263 | storm

275 | ginger

267 | leather

256 | rainforest

258 | denim

266 | smoke

270 | caramel

273 | pebble

253 | botanic

272 | stone

640 tekniska specifikationer
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Beskrivning

Textilplatta med tuftad ögla

Mått

50 cm x 50 cm / 20 plattor per kartong

Total tjocklek

6,0 mm + 10%

Observera! Det tryckta provet kan skilja sig

Läggningsmetod

Heltäckningsmatta, kvartsvarv eller mosaik

från den verkliga produkten. Beställ ett prov för

Luggsammansättning

100% Aquafilpolyamid 6,6

korrekt färg och mönster.

Färgningsmetod

Genomfärgad

Luggvikt

640 g/m2 + 10%
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269 | ash

3955 g/m2 + 10%

Totalvikt
Täthet

261 | solway

Öglor per m

2

189 120 /m2 + 10%

Primär baksida

Polyester

Sekundär baksida

Bitumen och polyesterfiber

Användningsområde

EN 1307

Dimensionsstabilitet

EN 986

Klass 33, lämplig för hård belastning i offentlig miljö
<0,2 %

Rullande stolshjul

EN 985

Minsta R-värde: > 2,4

Ljushärdighet

EN ISO 105-B02

>5

Stegljudsdämpning

ISO 140-8

24dB

Elektrisk resistans

EN 10965 & EN1815

<1 x 109 Ω: Antistatisk. Elektrostatisk uppladdning < 2kV.

Miljö

Materialet som används för Tessera textilplattor väljs utifrån den låga andelen lättflyktiga organiska föreningar
(VOC). Alla Tessera textilplattor tillverkas med 100% grön el.

Garanti

Apex omfattas av en garanti på 10 år under tunga användningsvillkor, förutsatt att de lagts av en godkänd
entreprenör och underhålls regelbundet enligt Forbos gällande krav.
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Apex uppfyller kraven enligt EN 14041

T
Z

Brandklass

EN 13501-1

Bfls1

Stegsäkerhet

EN 13893

DS: > 0,30

Apex 640-kollektionen består av textilplattor
med kort, jämn öglad lugg och har en
färgpalett med 22 samstämda
färgställningar. Textilplattorna har ett
universellt utseende och är designade för att
möta de estetiska krav som ställs i dagens
moderna kontor. Snyggt och modernt
utseende kombineras med höga tekniska

prestanda. Apex 640 är tillverkad av 100 %
Aquafil genomfärgat nylongarn, som är känt
för låg damm- och smutsgenomträngning
och överlägsen färghärdighet. Det gör att
Apex 640 erbjuder de höga prestanda för
utseende, slitstyrka och hållbarhet som krävs
i områden med hård belastning, även vid
tuff rengöring.

Forbo Flooring förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för produkterna utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i materialet.
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