schoonloop

type Scratch2 tegels

geprofileerd en effectief

binnen (zone 3)
beschrijving
emco SCRATCH2 vervult met een nieuwe materiaalsamenstelling
een dubbele functie: grof vuil wordt weggeborsteld en vocht wordt
optimaal opgenomen. De hoeveelheid vuil die mee naar binnen
wordt gedragen, neemt af met 90%. Daardoor wordt een optimaal
waardebehoud van uw vloerbedekkingen, parket of stenen vloeren
veiliggesteld. Een rendabele investering: met emco SCRATCH2
bespaart u tot 65% op de reinigingskosten. Voor een optimaal
schoonloopeffect zou emco SCRATCH2 met de ribben dwars op de
looprichting gelegd moeten worden.

Statische
oplading
(ISO 6356):
Permanent
antistatisch

Klasse 33

DS (EN 13893)

scheurvastheid

Brandgedrag
(EN 13501-1):
Bfl-s1

Comfort klasse (EN1307):
LC3

schoonloop

type Scratch2 tegels
constructie

Getuft-Velours 1/8”

poolmateriaal

100% Polyamide ECONYL

draagmateriaal

polyestervlies

coating

Bitumen

poolmateriaal /
vezelgewicht

750

totaalgewicht (g/m2)

3.850

totale hoogte (mm)

9

Aantal noppen/m²

116.000

Slijtvast

DS (EN 13893)

Certificaat

CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor
rollen)

Levervorm tegels

ca. 50 x 50 cm zonder rand (met bitumen
coating)

productkenmerk

vuil- en vochtigheidopname

plaatsing

Wij adviseren schoonlooptegels
(uitgepakt) ca. 24 uur te laten
acclimatiseren in de ruimte. Onze
schoonlooptegels zijn door de zware
bitumen coating geschikt om los te
leggen. Echter, om te voorkomen
dat de tegels verschuivenen de
randen beschadigen, adviseren wij
om deschoonlooptegels te fixeren.
Looprichting: De pijl op deachterkant
van elke tegel geeft de richting aan
waarin detegel geplaatst dient te
worden. Voor de plaatsing dientdan
uiteraard wel bepaald te worden of de
schoonlooptegelsin dezelfde richting
of in een dambord constructiegeplaatst
dienen te worden. Vloerverwarming:
Onzeschoonlooptegels hebben een zeer
goede warmte-isolatie,waardoor het
effect van vloerverwarming minder is.
Hetis niet aan te raden om de tegels te
plaatsen op vloerverwarmingssystemen.

reiniging

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.

merk

emco

schoonloop

type Scratch2 tegels
kleuren

40.11 zwart

40.12 antraciet

40.13 grijs

40.14 bruin

40.15 beige

40.16 petrol
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