
 

 

 

Coral Logo         
 

Coral Logo is een schoonloopmat die wordt bedrukt volgens opdracht van de klant. 

Meestal zal Coral Logo als mat in een uitsparing of bovenop bestaande vloerbedekking 

worden toegepast. Slechts een enkele keer zal het een volledige ruimte vullen of als 

deel van een uitgesneden logo worden toegepast.  

Bedrukte matten worden gemaakt van een speciaal ontwikkeld Coral garen. De witte 

mat wordt bedrukt. Hiervoor kan gekozen worden uit een uitgebreid kleurenpalet. Op 

aanvraag zijn ook andere kleuren van de bekende kleursystemen zoals RAL, Pantone 

e.d. mogelijk.  

Omdat de mat eerst geprint wordt en daarna pas van een rug wordt voorzien is 

flexibiliteit in maatvoering mogelijk. 

 

De poolhoogte is ca. 5 mm en de totale dikte is ca. 8 mm. De rug is van waterdicht 

Everfort® vinyl. Coral Logo wordt geleverd als mat van 205 cm breed in de gewenste 

lengte. 

Standaard matten zijn leverbaar in diverse maten leverbaar. Deze maten zijn inclusief 

stootrand rondom. Ook zijn er speciale maten van maximaal 192 cm breed en 700 cm 

lang verkrijgbaar, zonder vinylrand. 

 

Verwerking  

Tot ca 6 m² kan Coral Logo los worden gelegd. Op termijn kan er enige krimp 

optreden. Grotere installaties en installaties bestaande uit meerdere banen dienen altijd 

volledig verlijmd te worden met Forbo Eurocol 640 Eurostar Special of gelijkwaardig. 

Banen dienen altijd in dezelfde richting te worden gelegd, de pijl op de rugzijde kan 

hierbij helpen. Bij het verwerken van meerdere banen naast elkaar dient de kant eerst 

schoon gesneden te worden. Snijd het materiaal bij voorkeur met een recht mes vanaf 

de rugzijde om de pool zo min mogelijk te beschadigen. Vermijd naden midden in het 

looppad, twee naden aan weerszijden van het looppad zullen op termijn minder 

opvallen dan één naad er middenin.  

Banen eerst laten acclimatiseren, eventueel enige tijd met de pool naar buiten 

opgerold. Bij grote installaties altijd rollen van hetzelfde partijnummer gebruiken, rollen 

van verschillende breedte hebben per definitie een verschillend partijnummer en 

dienen dus niet naast elkaar gebruikt te worden. 

 

Ondervloeren 

Dienen drukvast, scheurvrij, blijvend droog, vlak en schoon te zijn. Houten 

ondervloeren dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn. Cementgebonden 

steenachtige ondervloeren, mits vrijdragend en voldoende geventileerd mogen 

maximaal 2,5% restvocht bevatten, anhydriet gebonden ondervloeren maximaal 0,5%. 

Beide gemeten met de CM vochtmeter. Steenachtige ondervloeren, niet vrijdragend, 

niet voldoende geventileerd en/of met hydrofiele eigenschappen zoals holle baksteen 

vereisen een deugdelijke vochtisolatie. Vloeren onder het maaiveld vereisen een 

speciaal advies. Bij vragen: raadpleeg de afdeling Technische Adviezen. 



 

 

 

Verzorging  

Coral Logo loopschoonzones kunnen hun werk alleen doen als ze zelf voldoende 

schoongehouden worden. Minimaal twee maal per week zuigen met een 

borstelstofzuiger is daarom ook een vereiste. De borstelactie haalt het vuil diep tussen 

de pool vandaan en richt deze weer op. Vlekken die met stofzuigen niet verdwijnen, 

verwijderen met warm water en een microvezeldoekje. Om het diepzittende vuil te 

verwijderen is het aan te bevelen om de mat af en toe te reinigen door middel van 

sproei-extractie. Eventueel vlekken met een borstel verwijderen. Losliggende matten 

kunnen buiten worden uitgeklopt en met tuinslang en straatbezem worden 

schoongemaakt. Indien bij natte reiniging zeep wordt gebruikt moet de mat goed 

worden nagespoeld om de zeepresten te verwijderen 

 

 

Coral Logo voldoet aan de eisen zoals gesteld in de norm EN 1307 

 

  



 

 

Technische specificaties 

 


