čisticí koberec

Typ dlaždice INNOVA

vnitřní plocha
(3.čistící zóna)
Dočišťovací čtverce emco INNOVA jsou k dodání v pěti barvách, takže vaše
kreativní možnosti při pokládce nemají hranic.

popis
Inovativní, vysoce kvalitný čisticí koberec, který se nejlépe přizpůsobí
všem uměleckým a technickým požadavkům a důsledně redukuje
nečistoty. Nejen že dobře vypadá, ale zároveň zlepšuje také např.
akustiku v místnosti.

Antistatická

odolný proti
pojezdům
kancelářských
židlí

vhodné pro
schody

Bfl-s1

vysoký

Vhodná pro
objekty silná

DS (EN 13893)

odolnost

čisticí koberec

Typ dlaždice INNOVA
Konstrukce

Všité velury 5/32‘‘

Vrstva vlasu nad
základní tkaninou

100% polyamid

nosný materiál

Polyesterový fleece

spodní vrstva

asfalt

hmotnost vlasu /
hmotnost vláken

850

Celková hmotnost (g/
m²)

3.430

celková výška (mm)

8

počet nopků/m²

75.590

Smykové tření

DS (EN 13893)

Certifikáty

Shoda s CE EN 14041 (pouze pásy)

Dodává se ve formě
dlaždic

cca 50x50 cm bez okraje (s živičnou
vrstvou)

Vlastnosti

absorbce nečistot a vlhkosti

přemístění

Dočištovací čtverce by měly zůstat
v rozbaleném stavu 24 hodin kvůli
aklimatizaci. Naše dočišťovací čtverce
jsou díky silné spodní vrstvě na bázi
asfaltu určeny k volné pokládce. Aby
se zabránilo následným možným
posunům čtverců a hran doporučujeme
opatřit podklad před pokládkou
kvalitní celoplošnou fixací. Směr
vláken: šipka na spodní straně každého
čtverce ukazuje směr pokládky. Před
pokládkou musí být stanoveno, zda
se čtverce budou pokládat v jednom
směru nebo s šachovnicovou optikou.
Podlahové vytápění: dočišťovací
čtverce se vyznačují velmi dobrými
tepelně izolačními vlastnostmi a proto
snižují účinnost podlahového topení.
Proto nedoporučujeme pokládat
čtverce na systémy podlahového
vytápění.

čištění

Odstranění nečistot pomocí výkonného
vysavače. Pro periodické důkladné
čištění se doporučuje omytí tlakovou
vodou.. Teplota vody nesmí přesáhnout
40°C. Nepoužívat vodu s chlorovaným
uhlovodíkem (Tetra).

Značka

emco

čisticí koberec

Typ dlaždice INNOVA
barvy

36.01 černý

36.02 antracitový

36.03 šedý

36.08 moka

36.10 břidlicový

technické změny vyhrazeny
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