Technické specifikace
Kobercové čtverce Cloudscape splňují požadavky normy EN 1307
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tessera® cloudscape

Popis

Kobercový čtverec s vpichovanou víceúrovňovou smyčkou

Rozměr

50cm x 50cm

Celková tloušťka

7.2mm ± 10%

Výška vlákna

4.4mm ± 0.5mm

Velikost kolekce

16 barev, 4m2 v balení

Oblast použití

EN 1307

Třída 33, Vhodný pro všechny typy komerční zátěže

Složení vlákna

100% polyamid 6

Metoda barvení vlákna

100% plně probarvené vlákno

Hustota vpichů

217,267 na m2 ± 10%

Hmotnost vláken

665 g/m2 ± 10%

Celková hmotnost

4,180 g/m2 ± 10%

Primární nosná vrstva

Polyester

Sekundární rubová vrstva

ProBack recyklovaná minerální výplň s malým množstvím modifikovaného
bitumenu a polyesterového rouna. Obsahuje přes 76% recykovaného obsahu.

Použití kolečkové židle

BS EN 985

Minimální průměr: ≥2.4

Barevná stálost

BS EN ISO 105 B02

≥5

Kročejová neprůzvučnost ISO 10140-3
Creating Better Environments
Elektřina z obnovitelných zdrojů
Recyklovaný obsah

∆L w = 26 dB
Všechny kobercové čtverce Tessera jsou vyrobeny za použití 100% elektřiny z
obnovitelných zdrojů (elektřina a bioplyn)
Kobercové čtverce Cloudscape obsahují 62% recyklovaného obsahu dle hmotnosti

Kvalita vnitřního ovzduší

Kobercové čtverce Cloudscape splňují standard 01350 Kvality vnitřního ovzduší

Ska

Cloudscape splňuje kritéria hodnocení Ska pro měkké podlahové krytiny
M12 v kancelářích, obchodech i vyšších vzdělávacích schématech

Záruka

Na kobercové čtverce Tessera Cloudscape je poskytována záruka na 10 let, za pěvně
stanovených podmínek, že byly profesionálně nainstalovány a pravidelně udržovány
schváleným technologickým postupem, v souladu s požadavky firmy Forbo.

Metody instalace

Bez směrová nebo monoliticky

Kobercové čtverce Cloudscape splňují požadavky normy EN 14041
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Reakce na oheň

EN 13501-1

BfI-s1

Protikluznost

EN13893

DS: ≥0.30

Elektrický odpor

BS ISO 10965
a EN1815

<1 x 109 Ω: Staticky disipativní. Tělesné napětí: splňuje (< 2kV)
Celoživotní ochrana díky použití permanentní antistatické příze a podkladu.
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Naše doporučené lepidlo pro naší kolekci kobercových čtverců Tessera je 542 Eurofix Tack plus. Pro více informací, prosím, kontaktujte
kancelář Forbo
Všechny prodejní organizace a výrobní závody Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikované Quality Management Systems v
souladu s normou ISO 9001.
Všechny výrobní závody Forbo Flooring Systems splňují certifikaci Environmental Management Systems v souladu s normou ISO 14001.
Kobercové čtverce Cloudscape jsou vyráběny v závodě splňující certifikáty SA8000® a OHSAS 18001.
Hodnocení životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je zpracováno v dokumentu
Environmental product declarations (EPD). Cloudscape je v současné době posuzován podle systému
hodnocení budov BREEAM.

creating better environments

www.forbo-flooring.cz

