RENHOLDSSONER

®

PRODUKTBESKRIVELSE
Renholdssoner er et varemerkebeskyttet mattesystem som har som formål å stoppe, kontrollere og fjerne
smuss og fuktighet.
Renholdssoner består av flere produkter: Tekstilt belegg, teppebanker m/funksjonsgaranti og poser,
børstelister og filtre, opplæring av renholdere, oppfølging og kontroll, samt garanti i leieperioden. Installasjonen
gjøres kun av profesjonelle og sertifiserte gulvleggere.
Det skal gjennomføres en befaring i bygget for å avdekke behovet for renholdssoner i hver enkelt inngang.
Renholdssoner leies av kunden gjennom en tidsperiode på 12 - 60 måneder.
Renholdssoner finnes i 10 spennende farger. Det medfører at inngangspartiet gir et solid og estetisk
førsteinntrykk, samtidig som det er lett å rengjøre. I tillegg er det trygt for de som bruker bygget. En bonus er at
Renholdssoner er kraftig støyreduserende, noe som bidrar til et roligere og trivelig innemiljø.
Renholdssoner rengjøres av renholdere på stedet.
Renholdssoner kan legges på gulv med varmekabler.
Renholdssoner har hatt Norges Astma- og Allergiforbund sin produktanbefaling siden 2008.
Det tekstile belegget produseres ved hjelp av solenergi. Alle materialer som brukes ved fremstilling av
produktet kan resirkuleres. Vi planter også ett tre hver gang det installeres en renholdssone.
Renholdssoner er fri for ftalater.

TEKNISK INFORMASJON
Tuftet, skåret luv®
100% BCF polyamide
Polyester, non woven
Comfort™ vinyl
DIN 54324
DIN 54322/66095
10
ISO 8543, ca. 3820 g/m²
ISO 8543, ca. 700 g/m²
ISO 1765, ca. 9.5 mm
ISO 1766, ca. 6.9 mm
8 mm
Meget hardt bruk
DIN 66095, intensiv
DIN 54345/ISO TR 6356, Antistatisk <2kV
ISO 717 ΔLw = 33 dB

FARGEEKTHET/METODE
DIN 105X12, God 4.5
ISO 105 B02, Meget god 7-8
ISO 105 E01, Meget god 5
ISO 105 E02, God 4.5

BRANN- OG RØYK KLASSIFISERING
ISO 9239-1
Flammehemmende Bfls1
Røykutvikling Bfls1
Høyeste klassifisering for tekstile belegg
BS4790
BS5287
NT007
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Technical data
Technical data

Product
Method of manufacture
Pile material
Primary backing
Secondary backing
Suitable for castor chairs
Suitable for stairs
Number of colours

Tufted 5/32” cut pile
100% BCF polyamide (33% recycled yarns)
Colbac® non woven polyester
Comfort™ vinyl
A, intensive use r=3.1
våre merkevarer:
Intensive use
10

uss og fukt ighet!
Best på å stoppe sm

adresse

Total height
Pile weight
Pile above backing
Total weight
Pile height
Pile density
Number of tufts
Installation depth
Rolls

Width
Use classification
Luxury comfort
N3zones AS Tuft withdrawal
telefon
force
Rudsletta 60i Electrical resistance
e-post
Dimensional
stability
1351 Rud
nettside
Acoustical insulation

ca. 4260 g/m²
ca. 1080 g/m²
ca. 820 g/m²
ca. 9,7 mm
ca. 6,5 mm
ca. 0,127 g/cm³
ca. 92990 /m²
9 mm
± 25m x 200 cm
Cut length service available
ca. 200 cm + 2 cm vinyl border
33, Commercial heavy
LC3
Telefon
02131
19 N
Hor. 2.6 x 1012 Ώ / vert. 3.1 x 1011 Ώ
kundeservice@n3zonesgroup.no
Max. ≤ 2 mm
www.n3zonesgroup.no
Δ Lw = 32 dB

