temiz yürüme paspası

tip INNOVA

iç alan (3. Bölge)
Tüm tasarım ve teknik gereksinimlere en iyi biçimde uyum sağlayan ve sonuç
olarak kiri azaltan yenilikçi, yüksek kaliteli bir temiz yürüme sistemi. Sadece iyi
görünmekle kalmıyor aynı zamanda odadaki akustiği de geliştiriyor.

tarif
Tüm tasarım ve teknik gereksinimlere en iyi biçimde uyum sağlayan
ve sonuç olarak kiri azaltan yenilikçi, yüksek kaliteli bir temiz yürüme
sistemi. Sadece iyi görünmekle kalmıyor aynı zamanda odadaki
akustiği de geliştiriyor.

Antistatik

tekerlekli sandalyeler için
uygundur

merdivenler
için uygun

Cfl-s1

yüksek

Binaya uygun
güçlü

DS (EN 13893)

Karşı koyma
mukavemeti

temiz yürüme paspası

tip INNOVA
Konstrüksiyon

Tuft kadife 5/32

kullanılan tabaka

% 100 Polyamid

taşıyıcı malzeme

Polyester keçe

Şunun için uygundur:

Arka yüz kaplaması

taban kaplaması

Yaşlı bakım evi

iplik / lif ağırlığı ( g/m²)

885

Arena

Toplam ağırlık (g/m2)

3.430

Doktor muayenehanesi

Toplam yükseklik (mm)

8

Tren istasyonu

tuft sayısı/m²

75.590

Yapı market

Kaymaya karşı dirençli

DS (EN 13893)

Ofis ve İdare Binası

Sertifikalar

CE EN 14041 uygunluk belgesi ( sadece
rulolarda)

Müstakil ev

100 cm en ( çerçeve dahil )

Perakende

150 cm en ( çerçeve dahil )

Meslek Yüksekokulu/Üniversite

200 cm genişlik (çerçeve dahil)

Havaalanı

Ruloların teslimat şekli

60 x 90 cm (çerçeve dahil)
Paspasların teslimat
şekli

90 x 150 cm (çerçeve dahil)
130 x 200 cm (çerçeve dahil)
200 x 300 cm (çerçeve dahil)

Marka

Alışveriş merkezi

Otel
Endüstri
Anaokulu
Klinik/Hastane
Depo

Ürünün özellikleri

kir ve nem tutma özelliği

Apartman
Fuar

döşeme

Tek rulolar ve küçük alanlar her kaygan
zemin üzerine serilebilmektedirler.
Büyük alanlar ve ortam koşullarına
göre duvardan duvara birleştirmeli
yapıştırmalar, yumuşak-PVC yapıştırıcısı
ile olmaktadır.

temizlik

Güçlü elektrikli süpürge ile kir
temizleme. Periyodik temizlik için özel
kir sökme spreyi tavsiye edilir. Sorunsuz
bir şekilde bol su ile temizliği yapılabilir,
ancak su sıcaklığın 40°C üzerinde
olmamasına dikkat edilmelidir. Klorlu
hidrokarbon ( Tetra ) kullanmayınız.

emco

Okul
Spor salonu
Süpermarket

temiz yürüme paspası

tip INNOVA
renkler

36.01 siyah

36.02 antrasit

36.03 gri

36.08 koyu kahverengi

36.10 arduvaz
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