schoonloop

type INNOVA

binnen (zone 3)
Een innovatieve, hoogwaardige schoonloopzone die volledig geschikt is voor de
hoogste vraag aan technische mogelijkheden en consequent vuil reduceert. Hij
ziet er niet alleen mooi uit, maar verbetert bovendien de akoestiek in de ruimte.

beschrijving
Een innovatieve, hoogwaardige schoonloopzone die volledig
geschikt is voor de hoogste vraag aan technische mogelijkheden
en consequent vuil reduceert. Hij ziet er niet alleen mooi uit, maar
verbetert bovendien de akoestiek in de ruimte.

Statische
oplading
(ISO 6356):
Permanent
antistatisch

Bureaustoelgeschiktheid
(EN 985): Voor
intensief projectgebruik

TrappengeDS (EN 13893)
schiktheid (EN
1963): Voor
intensief projectgebruik

Brandgedrag
(EN13501-1):
Cfl-s1

Comfort klasse (EN1307):
LC3

Slijtage classificatie (EN
1307): Zwaar
gebruik (32)

scheurvastheid

schoonloop

type INNOVA
constructie

Getuft-Velours 5/32”

merk

poolmateriaal

100% polyamide

draagmateriaal

polyestervlies

geschikt voor:

coating

zware coating

Verpleeghuizen en residenties

poolmateriaal /
vezelgewicht

885

totaalgewicht (g/m2)

3.430

totale hoogte (mm)

8

Aantal noppen/m²

75.590

Slijtvast

DS (EN 13893)

Certificaat

CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor
rollen)

Arena
Artsenpraktijk
Treinstation
Bouwmarkt
Kantoor- en administratiegebouw
Woonhuis
Winkelcentrum
Detailhandel

100 cm breed (incl. rand)
levervorm rollen

150 cm breed (incl. rand)
200 cm breed (incl. rand)

levervorm matten

Universiteit
Luchthaven
Hotel

60 x 90 cm (incl. rand)

Industrie

90 x 150 cm (incl. rand)

Kinderdagverblijf

130 x 200 cm (incl. rand)

Ziekenhuis

200 x 300 cm (incl. rand)

Magazijn

productkenmerk

vuil- en vochtigheidopname

plaatsing

Individuele banen of kleinere
oppervlakten op een gladde vloer
vastleggen wordt met een voor zachte
PVC geschikte lijmsoort aanbevolen.

reiniging

emco

Vuilverwijdering met de
borstelzuigmachine. Voor regelmatige
reiniging wordt de sproeiextractie
aanbevolen. Daarbij wordt
probleemloos onder hoge druk water
in het tapijt gespoten en meteen weer
weggezogen.

Wooncomplex
Beurs
school
sporthal
supermarkt

schoonloop

type INNOVA
kleuren

36.01 Zwart

36.02 Antraciet

36.03 Grijs

36.08 mokka

36.10 Leisteen
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