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Standard
Brandsäkert och slitstarkt MATERIAL
JÄmn och slittålig plastbeläggning i kombination med töjbar trikåväv av hög kvalitet

Airpor

Etnic

Komfort

A87

A428

E890

E660

K436

A342

A56

E850

E770

K510

A211

A633

E310

E230

K815

A15

A709

E340

E10

K215

K115

2

Standard

Compact

C811

C830

C700

C530

C450

C350

C706

C637

C422

C390

C711

C214

C435

C360

C111

C220

Små skillnader i färg och struktur beror på produktionen och kan inte uteslutas; sådana
skillnader är därför inte föremål för klagomål.

Standard
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Eco
INNOVATIVT BIO-SYNTETISKT MATERIAL
Tillverkat av naturligt och förnyelsebart råmaterial

Starkt, miljövänligt och framtidssäkert är ord som beskriver
det bio-syntetiska produktsortimentet. Över 80 % av de
komponenter som används består naturliga och förnyelsebara
råmaterial. Materialet är därmed ett alternativ för dem som
vill undvika konventionella syntetmaterial.

N880

I denna ovanliga produkt har konventionella mjukgörare
innehållandes ftalater ersatts av en ny typ av mjukgörare,
baserade på förnyelsebara råmaterial. Materialet innehåller
till viss del även ekologisk bomull som uppfyller GOTS högt
ställda standard.

N440

Materialsammansättning
Ca 50 % förnybart råmaterial (16 % ekologisk bomull), ca 30
% naturligt baserade råmaterial, ca 20 % råmaterial baserad
på råolja. Miljövänlig, uppfyller Öko-Tex Standard 100,
uppfyller Medicinal Devices Act (DIN EN ISO 10993-5+10),

N790

flamhärdig (EN 1021-1+2, BS5852-0+1).

N210

N380

Små skillnader i färg och struktur beror på produktionen och
kan inte uteslutas; sådana skillnader är därför inte föremål
för klagomål.
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Eco

N630

Specifikationer

MATERIAL
Kombination av en jämn och slittålig plastbeläggning
och en töjbar trikåväv av hög kvalitet.

EGENSKAPER
Brandsäker, hållbar, ljusäkta, slitstark, enkelt att
rengöra, motståndskraftig mot desinfektionsmedel.

FLAMSKYDD OCH CERTIFIERING
Standard
MVSS 302, ISO 3795, DIN 75200, EN 1021 T.1+2

Eco
EN 1021-1+2, BS5852-0+1

RENGÖRING
Rengör regelbundet för att förlänga materialets
livslängd. Fläckar orsakade av olja, fett, black, blod,
urin eller organisk syra måste avlägsnas omedelbart.
Rengör med ljummet vatten eller en varm och
mild tvål och en mikrofiberduk. Använd inte
lösningsmedel, klorider, slipmedel, kemiska
rengöringsmedel eller polermedel av vax.
Undvik all kontakt med desinfektionsmedel som
innehåller jod eller färgämnen, kontrastmedium,
elektrodgel etc. Observera att missfärgning orsakad
av jeans eller annan textil är undertagna från
tillverkargarantin.

DESINFEKTION
Lämlig för ytdesinfektion.

Specifikationer
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