Productoverzicht

Schoonloopzones

emco: uw partner
voor mooie entrees
Een hoge bezoekersfrequentie en veel loopverkeer binnen, is een
goed teken voor zakelijk succes. Het nadeel: door de vele schoenzolen die het pand betreden wordt vuil en vocht het kantoor binnengelopen. Dit zorgt niet alleen voor een slechte eerste indruk,
het brengt ook veel risico‘s met zich mee (uitglijden!).
De juiste oplossing: Een persoonlijk schoonloopconcept. Optimaal aangepast aan de architecturale en technische eisen – en
natuurlijk aan uw wensen. Kwaliteit als maatstaf in combinatie
met hoogwaardige producteigenschappen en design. Voor mooie
oplossingen conform uw wensen in project- en woontoepassing.

DIALOG 71.06 Rood

INTERNA 26.01 Antraciet
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MAXIMUS® 81.04 Bruin

emco let op
uw budget
Dagelijks loopt iedere persoon die uw gebouw betreedt
straatvuil en vochtigheid mee naar binnen en vervolgens
wordt dit verder door het gebouw verspreidt. Door middel
van dagelijkse normale reinigingen en vervangingsinvesteringen blijft de hygiëne, waarde en het representatieve
voorkomen van de schoonloopzone behouden. Hiermee bewaakt u uw budget!
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Optimale werking
Wanneer men de afname van het binnengebrachte vuil in
relatie tot de lengte van de vuilvangzone afzet ziet u het
effect in het hiernaast getoonde diagram. In het ideale geval is de schoonloopzone 5-6 meter lang. Bij deze lengte
wordt elke voet minimaal drie keer neergezet.
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MAXIMUS® IMAGE

emco schoonloopzones bestaan voor 100 % uit speciaal ontwikkelde polyamide kwaliteitsgaren en hebben een hoogwaardige vinyl rug.
Een emco schoonloopzone schraapt automatisch het vuil en vocht van de schoenzolen af.
Speciale holle vezels nemen het vocht op en leiden de vuilpartikels naar beneden op het
draagmateriaal waar ze zich tussen de vezels verzamelen. Hierdoor ziet de pool van de
schoonloopzone er altijd verzorgd uit. Aan het eind van de dag kunt u de schoonloopzone
even stofzuigen. Meer werk is niet nodig!

Geteste kwaliteit
Concrete testresultaten zijn het bewijs: emco schoonloopzones kunnen tot ca. 65 % van het vuil en tot 90 % van het
vocht opnemen. Het gebruik van de speciale holle vezels
zorgt voor een vuilverbergende eigenschap.

Poolmateriaal

Vuilpartikels

Vlies

PVC

CONFORM 76.06 Aubergine
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emco houdt het vuil
zeker buiten
Vloerbedekkingen zijn kwetsbaar wanneer aarde, stof en vochtigheid onder de voetzolen het huis worden binnengebracht. Hiervoor is de beste oplossing een schoonloopmat, deze borstelt het fijne vuil van de schoenzool af en neemt het vocht op voordat
het door het hele pand verspreidt kan worden.
Dit betreft niet slechts een kwestie van hygiëne, maar ook van veiligheid – zo kunnen
vieze bladeren, zand of ander hardnekkig vuil op hout, steen of normale vloerbedekking tot valpartijen leiden.

Geen slipgevaar
Cijfers van ongevallenverzekeringen laten zien dat het aantal geregistreerde
ongevallen in 2010 met 11% is gestegen. 4,5 % van deze ongevallen hadden
als oorzaak struikel- en valpartijen. Alleen al in Duitsland zijn er in de horeca
dagelijks meer dan 1000 ongevallen te noteren.
Bescherm uzelf tegen ongevallen:
• Alle behandelingen samen kostten ongeveer € 330 miljoen per jaar!
• De economische schade als gevolg van alle verloren uren bedroeg ongeveer
€ 8 miljard per jaar!
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emco adviseert schoonloopzones
Analyse
Een belangrijk onderdeel in de planning van de binneninrichting is het analyseren van kritische gebieden met een
verhoogd risico op vuilverzameling. Deze gebieden zijn in zowel alle openbare gebouwen als woningen aanwezig. Overal
waar personen regelmatig in- en uitgaan.
CONFORM 76.01 Antraciet

Planning
Om het ideale resultaat te bereiken moet de schoonloopzone
5-6 meter lang zijn. Bij deze lengte wordt elke voet minimaal
drie keer neergezet. Na enkele stappen is het grootste gedeelte van het vuil en vocht al van de schoenzolen opgenomen, dit voorkomt dat het vuil vervolgens verder door het
gebouw wordt verspreid.
DIALOG 71.02 Grijs

Resultaat
Als bewijs hebben wij onze producten laten testen: Schoonloopzones van emco kunnen tot ca. 65 % van het vuil en tot
90 % van het vocht opnemen. Schoonloopzones beschermen
bovendien de vloeren die achter de schoonloopzone liggen –
daarnaast voorkomen ze ongevallen die veroorzaakt worden
door vochtige vloeren.
SCRATCH 40.01 Antraciet

PREMIUM 75.15 Leisteen

emco biedt duidelijke voordelen

1. Economisch verantwoord
De functie en de werking van de schoonloopzone laten een economische besparing zien. Wanneer men de investering
afzet tegen de besparing op de reinigingskosten, zorgt dit voor een besparing
tot 65 %.

5. Waardebehoud
Daarnaast bespaart u op uw vervangingsinvesteringen aangezien uw stenen-, houten vloer of vloerbedekking veel
langer mooi blijft. De schoonloopzone
voorkomt namelijk vlekken, krassen en
verlies van kleurintensiteit.

2. Tot 65 % minder schoonmaakkosten
Minder vuil en vocht zorgt ervoor dat u
minder vaak hoeft te reinigen. Dagelijks
reinigen is niet meer noodzakelijk en het
is sneller gebeurd. De grondige en tijdrovende reiniging is hierdoor nog zelden
nodig.

6. Voor ieder gebouw
Voor entrees van banken, kantoren, cafés, restaurants, hotels, kantines, winkels,
warenhuizen, klinieken, restaurants, musea, scholen, theaters, schepen, treinen,
badkamers, zwembaden, liften, gangen,
keukens enz. Geschikt voor zowel commerciële als residentiële gebouwen.

3. Minder vuil en vocht
Een goede schoonloopzone absorbeert
tot 5 á 6 liter vocht per m² en voorkomt
slijtage aan vloeren veroorzaakt door vuil
en vocht in uw gebouw.
4. Terugverdientijd
Het minder frequent reinigen van het gehele gebouw in combinatie met een aanzienlijke vermindering van de schoonmaakinspanning zorgt ervoor dat de
schoonloopzone zichzelf binnen 6 maanden terugverdiend.

7. Voor iedere toepassing
Verschillende matafmetingen en rolbreedtes zijn beschikbaar. Voor entrees
waarin een eenvoudige mat voldoende
is, maar ook voor schoonloopzones waaraan de hoogste esthetische eisen worden
gesteld om de entree een representatief
aanzicht te geven.
8. Milieuvriendelijk
De toepassing van een schoonloopzone
zorgt voor een aanzienlijke vermindering
van chemicaliën- en waterverbruik. Op
deze manier beschermt u het milieu!
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emco 3-zonereiniging
Als optimale systeemcombinatie voor consequente vuilverwijdering in uw entree adviseren wij de 3-zonereiniging. Dit systeem
werkt volgens het principe van 3 afzonderlijke zones met elk een
eigen functie, namelijk de opname van grof vuil, fijn vuil of vocht.
Voor zone 1 en 2 zijn de emco entreematsystemen uitermate geschikt. De entreematsystemen bestaan uit aluminium draagprofielen gecombineerd met functionele inlagen, welke zeer geschikt
zijn voor de opname van grof en fijn vuil. Het vuil valt vervolgens
tussen de profielen waardoor het niet het pand binnengelopen
kan worden. De emco schoonloopzones zijn uitermate goed toepasbaar als zone 3 binnen het 3-zoneconcept. In tegenstelling tot
conventionele tapijten hebben de emco schoonloopzones speciale
vezels die zeer goed het vocht- en restvuil afvoeren.
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3-zonereiniging
Zone 1: emco entreematsystemen voor de opname van grof vuil
Zone 2: emco entreematsystemen voor de opname van fijn vuil
Zone 3: emco schoonloopzones voor de opname van vocht- en restvuil
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MAXIMUS® IMAGE

emco biedt voor alle entree toepassingen het juiste product
Voor iedere toepassing biedt emco een zowel technisch als praktisch gezien hoogwaardige
schoonloopzone, voor een effectieve vuilreductie. Ons brede programma schoonloopzones biedt
alle mogelijkheden voor entreesituaties. Met traditionele ‚basis‘ schoonloopzones, onze hoogwaardige design schoonloopzones en onze speciale schoonloopzones voor buitentoepassingen.
Met behulp van productinnovaties, hoogwaardige schoonloopmatten als reclamemateriaal en
het bieden van getuft bouclé naast getuft velours bieden wij alle mogelijke oplossingen. Beschikbaar op rol en als mat in verschillende groottes. In totaal bieden wij 11 verschillende dessins met
in totaal 59 verschillende kleuren.
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Toekomstvisie
Wanneer wij het over ECONYL hebben, dan
denken wij niet aan een fabriek, proces of
nieuw product. Wij denken aan een nieuwe
weg. Het uitgangspunt voor deze weg is
onze toekomstvisie: duurzaamheid.

ECONYL garen
De unieke nieuwe ontwikkeling in
de vezelsector van volledig in stand
blijvende grove vezels!
ECONYL garen bestaan uit volledig
recyclebare materialen.
DNV, een onafhankelijk certificeringsbureau, verklaard ECONYL garens tot
100 % recyclebaar.
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Technische gegevens zie pagina 32

Harmonische kleurcombinaties

CONFORM
Exclusieve velourskwaliteiten
Recyclebare ECONYL garen
Goed te combineren met houten		en designvloeren
FR-latex uitvoering: Brandbestendig
		 volgens Euronorm Bfl-s1

76.02 Beige

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*
Matten:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

76.01 Antraciet

76.03 Mokka

76.04 Bruin

76.05 Blauw

Traptreden mat:
25 x 65 cm

(met antislipafwerking)

CONFORM met FR-latex rug
Rolafname:
400 cm breed (excl. afwerkrand)
* (incl. afwerkrand)

76.06 Aubergine
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Innovatieve keuzes

DIALOG
Gestreept velours
Zowel haaks als parallel aan
		 de looprichting toepasbaar
Recyclebare ECONYL garen

71.01 Antraciet

71.02 Grijs

71.03 Bruin

71.04 Beige

71.05 Blauw

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*
* (incl. afwerkrand)

71.06 Rood
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Sterk ruimtelijk effect

FOCUS
Speciaal voor intensief belopen entrees
Dubbele vezelstructuur
Bevat zowel grove als fijne vezels

25.01 Antraciet

25.03 Bruin

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*
Matten:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*
200 x 300 cm*

* (incl. afwerkrand)

25.02 Grijs

25.04 Rood
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Met dubbele functie

SCRATCH
Dubbele functie
Borstelt het grove vuil af
Neemt vocht op
Optimale materiaalsamenstelling

40.02 Blauw

40.01 Antraciet

40.03 Bruin

40.04 Rood

40.05 Grijs

130 cm

Rolafname:
200 cm breed*

200 cm

60 cm

90 cm

150 cm

90 cm

Voor een optimaal schoonloopeffect zou emco SCRATCH met
de ribbel dwars op de looprichting gelegd moeten worden.
20

Matten:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

* (incl. afwerkrand)
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Voor de hoogste eisen

PREMIUM
Hoogwaardig getuft velours
Representatieve uitstraling
Speciaal ontwikkelde vezels
Vuilverbergende eigenschappen

75.12 Rood

75.15 Leisteen

75.11 Zwart

75.03 Beige

75.01 Antraciet

Rolafname:
200 cm breed*
* (incl. afwerkrand)
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Mooi aanzicht

MAXIMUS®
Hoogwaardig getuft velours
Voor de hoogste comfortvraag
Mooie uitstraling en volledige bescherming
Uniforme en gedessineerde kleuren

80.08 Bordeaux

80.10 Petrol blauw

80.09 Groen

80.06 Blauw

80.07 Rood

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*
Matten:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*
* (incl. afwerkrand)

80.03 Grijs

81.03 Grijs gedessineerd

Harmonische kleuren:
MAXIMUS® uni- en
gedessineerde kleuren

80.02 Antraciet

81.02 Antraciet gedessineerd

80.04 Bruin

81.04 Bruin gedessineerd

80.05 Beige

81.05 Beige gedessineerd

80.01 Zwart

81.01 Zwart gedessineerd
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Individuele vormgeving

MAXIMUS® IMAGE
Als reclamedrager
Met logo of foto
Als informatiedrager
Met letters of tekst

Speciaal geproduceerd

Zo mooi en kleurrijk als u wilt
emco MAXIMUS IMAGE combineert de MAXIMUS-kwaliteit met alle voordelen van individuele
vormgeving. Dit product is standaard in 45 heldere kleuren leverbaar, maar kan dankzij innovatieve
productietechnieken (chromojet) ook in alle Pantone-kleuren of in speciale individuele kleuren geleverd worden. Vrije designs of de bestanddelen van een gedefinieerde Corporate Identity (bijv. logo‘s,
bedrijfskleuren etc.) kunnen probleemloos op emco MAXIMUS IMAGE afgebeeld worden om een
maximaal wervend of informatief effect te bewerkstelligen. Patronen of individuele motieven kunnen over een breedte van maximaal 2 meter weergegeven worden. Mocht u geïnteresseerd zijn in
deze mogelijkheden dan informeren wij u graag over de voorwaarden voor productie van uw individuele schoonloopzone!

i10

Citroen

i20
Geel

i30

Geeloranje

i40

Oranje

i50

Terracotta

i60
Rood

i70

Roestrood

i80

Bordeaux

i90 i100 i110 i120 i130 i140 i150 i160 i170 i180 i190 i200 i210 i220 i230
Lichtrood

Kers

Lila

Sering

Druif

Magenta

Perzik

Royal- Hemelsblauw blauw

Petrol

Smaragd

Marine- Donkerblauw
groen

Mint

Hardgroen

i240 i250 i260 i270 i280 i290 i300 i310 i320 i330 i340 i350 i360 i370 i380 i390 i400 i410 i420 i430 i440 i450
Felgroen

Groen

Bruin

Grafiet

Staalblauw

Lichtblauw

Zilver

Reebruin

Zand

Maron

Afmeting:
De afmetingen zijn inclusief afwerkrand
Uitsparingen:
Indien matten in een uitsparing komen te liggen,
gelieve binnenwerkse maat door te geven
In verband met de productie kan er sprake zijn
van een maatafwijking tot 3%
Bij bestelling dient er, zowel in de breedte als in
de lengte, rekening te worden gehouden met
een overmaat van 10 cm
Het exact op maat snijden dient in het project
te worden gedaan
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Grijsbeige

Blauwgrijs

Lichtgrijs

Grijs

Donkergrijs

Zwart

Wit

Staalblauw

Goud

Zalm

Lichtgroen

Sunset

Wilt u letten op:
De MAXIMUS IMAGE is uitsluitend geschikt
als binnentoepassing
Kleur i60 Rood is niet UV-bestendig. Hierdoor
kan de kleur sneller vervagen.
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Goede prijs-kwaliteit verhouding

FAVORIT
Mooie patronen
Bewezen vuilverbergend

33.01 Antraciet

33.02 Beigebruin

Rolafname:
90 cm breed*
130 cm breed*
200 cm breed*
Matten:
40 x 60 cm*
60 x 90 cm*
90 x 120 cm*
90 x 150 cm*
33.04 Grafiet

33.03 Blauw

* (incl. afwerkrand)
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Hoge comfortwaarde

INTERNA
Comfortabel bouclé
Recyclebare ECONYL garen
Zeer duurzaam
2-vezelstructuur

26.01 Antraciet

26.02 Grijs

26.03 Bruin

26.04 Beige

26.05 Aubergine

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*
Matten:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*
* (incl. afwerkrand)
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Gewoon uniek

TWIN
Mooi bouclé
Kwalitatieve lusoptiek
Recyclebare ECONYL garen
Elegant te combineren

59.05 Groen

59.01 Antraciet

59.02 Grijs

59.03 Bruin

59.04 Rood

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*
* (incl. afwerkrand)
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Effectief weerbestendig

TRAFFIC

Voor buitentoepassing

UV-bestendig
Optimaal borsteleffect
Perfecte ligeigenschappen

39.02 Grijs

39.03 Bruin

Rolafname:
200 cm breed
(excl. afwerkrand)
39.01 Antraciet
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39.04 Rood

Toebehoren
Slipstop FLOCK

Slipstop EXACT

Effectieve slipstop voor plaatsing op textielondergronden

Effectieve slipstop voor plaatsing op gladde ondergronden

Kleur:
Rolafname:
Breedte:
Dikte:
Gewicht:

Antraciet, FLOCK grijs

Kleur:
Rolafname:
Breedte:
Dikte:
Gewicht:

80 cm, 120 cm, 180 cm
2,5 tot 3 mm
ca. 750 g/m2

Geel
80 cm, 120 cm, 180 cm
2 mm
ca. 450 g/m2

Onderlegmat

Randprofiel

Ter compensatie van hoogtes in uitsparingen

Randprofiel voor de afwerking van de snijranden
voor producten met zware PVC-coating.

Indien u bijvoorbeeld een sparing heeft
van 22 mm diepte kunt u eerst onze 14 mm
hoge onderlegmat plaatsen en daarboven
de 10 mm hoge schoonloopzone leggen
om de sparing volledig op te vullen.

Rollen: 25 meter

Rolafname: 125 cm breedte

Traptreden matten CONFORM
Hoogwaardige uitvoering
Eenvoudig en snel te plaatsen
Vastliggend door de antislipafwerking aan de onderkant
Effectieve vocht- en vuilopname
Vuilverbergende eigenschappen
Verminderd risico op uitglijden
Ongevalbescherming op een gladde bodem
Hogere comfortwaarde door akoestische demping
Geluiddempende werking
Geschikt voor extreme omstandigheden
Bescherming van houten en keramieke traptreden met
als gevolg een langere levensduur van deze producten

Reinigings- en onderhoudsadvies
Om ervoor te zorgen dat uw emco schoonloopzone
zijn functie voor perfecte vuilopname ten alle tijden
en op lange termijn goed kan vervullen, dienen de
volgende aanwijzingen in acht genomen te worden.
1. Dagelijks onderhoud
Afhankelijk van de bezoekersfrequentie wordt dagelijkse reiniging aanbevolen. In het ideale geval met
een borstelzuigmachine met toepassing van een
1- of 2-koppige borstel, hiermee kan het vuil tot op
het dragende materiaal verwijderd worden. De borstels richten bovendien het poolmateriaal weer op en
houden de schoonloopzone „open” voor het toekomstige vuil.
Gebruik bij voorkeur een borstelzuigmachine in
plaats van een normale stofzuiger, deze verwijderd
het vuil dat zich onder aan de pool verzameld beter.
2. Tussenreiniging sproeiextractie
Voor de periodieke reiniging van uw schoonloopzone
adviseren wij de methode „sproeiextractie”. Hier verwijdert men allereerst de vuildeeltjes door middel
van een borstelzuigmachine. Vervolgens wordt bij de
methode „sproeiextractie“ onder hoge druk water in
het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen. Ter
afsluiting de schoonloopzone meerdere malen met
schoon water uitspoelen.
Kan intensieve reiniging uw emco schoonloopzone
schade toebrengen?
Nee, de speciaal ontwikkelde garenconstructie met
weerbestendige kwaliteitskleuren en de waterdichte
coating zijn voor frequente en intensieve reiniging
ontworpen.
3. Reinigen met de hogedrukspuit
Bij de hoge druk reinigingsprocedure moet de mat
allereerst volledig afgezogen worden. Hang de mat
vervolgens omhoog en spuit deze met een normale
hoge druk spuit af. Laat de schoonloopmat hangen
totdat deze volledig gedroogd is.

4. Wrijvend / Dweil wasproces
Bij de poederreiniging wordt er een speciaal reinigingspoeder gestrooid over de reeds gestofzuigde
schoonloopzone. Vervolgens wordt het poeder met
een speciale borstelmachine in de schoonloopzone
geborsteld. Na een inwerktijd kan het poeder, inclusief het vuil, met een borstelstofzuiger weer worden
opgezogen. Deze methode wordt met regelmaat toegepast voor schoonloopzones met een harde grove
structuur, waar voor de reiniging het gebruik van water of vocht minder geschikt is.
5. Indien het snel gebeuren moet
Korte, maar toch effectieve tussenreiniging: eenvoudig de mat eruit halen en krachtig uitschudden.
6. Grondige reiniging / shampooreiniging
In verschillende tussenpozen – afhankelijk van de
frequentie – is een grondige reiniging noodzakelijk.
Eerst wordt gestofzuigd met een
borstelzuiger en daarna vindt een shampooreiniging
met een contraroterende 3-schijfsmachine plaats. Als
laatste stap met een spoelzuiger uitspoelen en wegzuigen. Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om
vet, olie en chemicaliën met handwarm water af te
spoelen.
Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om vet, olie
en chemicaliën met warm water af te spoelen.

Let op!
Gebruik nooit oplossingsmiddelen op chloor
gebaseerde koolwaterstof (Tetra)!

Let op!
emco schoonloopzones kunnen niet in
de wasmachine gewassen worden!

Plaatsingsinstructies
Fundamenteel
Schoonloopzones van emco kunt u op iedere ondergrond toepassen, mits deze vast, draagkrachtig,
droog en vlak is. Let u a.u.b. op: Voor het werk kunt
u de nationale werkvoorschriften toepassen, namelijk: DIN 18 365 „vloerwerken“, DIN 18 299 „algemene
bouwwerken“ of DIN 18 202 „maattoleranties in de
bouw“.
Zie ook de eisen in de folder „eisen aan de vloeren
– verwarmde en niet-verwarmde vloerconstructies“.
Voor de kelderoppervlakten dient de vloer te voldoen
aan de eisen tegen opstijgend vocht.

Verlijmen
Gebruik uitsluitend geteste dispersielijm – bijvoorbeeld UZIN KE 2000 S of gelijkwaardig. Als met
verhoogde respectievelijk duurzame wateropname
rekening moet worden gehouden, adviseren wij principieel componentenlijm. Bij de verwerking gelden
de richtlijnen van de fabrikant. Onafhankelijk welke
emco schoonloop wordt toegepast: Wij raden bij
kleinere losse vlakken aan om voor verbinding van de
PVC rug gebruik te maken van pvc koudlas type C van
de firma Werner Müller GmbH. Oppervlaktes groter
dan 6 m² dienen sowieso verlijmd te worden.

Plaatsing
Afzonderlijke banen of kleinere oppervlaktes kunnen
los op een gladde vloer worden gelegd. Voor grotere
oppervlaktes adviseren wij om de mat te verlijmen.
Er dient dan gebruik te worden gemaakt van een
speciaal geschikte lijm voor schoonloopzones. Deze
smeert u op de vloer en vervolgens kan de schoonloopzone worden verlijmd.
De richting waarin de schoonloopzone moet worden
vastgelijmd is op de achterkant van de schoonloopzone aangegeven.
De uitvoering met een FR-latex rug dient volledig te
worden vastgelijmd met een speciale lijm – bijvoorbeeld UZIN UZ 57. Let op: Het gebruik van dubbelzijdig plakband is niet toelaatbaar!
Een op maat gesneden schoonloopzone moet altijd
vast verlijmd worden.
Let a.u.b. op: Indien u een emco schoonloopzone los
legt op een kleurgevoelige ondergrond kan dit leiden
tot verkleuringen van de ondergrond. Dit geldt in het
bijzonder voor marmer en andere natuursteen soorten met open poriën, rubber of PVC vloeren.
Vraag, indien nodig, een gedetailleerde aanbeveling
van de lijm aan!

Speciale toepassingen
Voor een optimaal schoonloopeffect zou emco
SCRATCH met de ribbel dwars op de looprichting gelegd moeten worden.
Plaatsing op trappen
Gebruik altijd een contactlijm om bij beklede traptreden een afstomping van de bekleding aan de loopzijde te voorkomen. Maak de achterkant van de bekleding daarom ruw. Voor het bekleden van een trap
dient u uitsluitend gebruik te maken van een FR-latex
rug.
De traptreden moeten aan de voorzijde afgerond zijn.
De treden kunnen pas na volledige verharding van de
lijm (volgens de instructies van de fabrikant) belast
worden.

Opmerking: Alle informatie en gegevens in deze brochure zijn gebaseerd op onze kennis op het moment van het ter perse gaan. Deze
informatie is onder voorbehoud van technische aanpassingen. (Vanaf 01/2013) De oorzaak van dit probleem ligt niet ten grondslag bij
het materiaal of de constructie en daarnaast wordt het gebruiksgemak ook niet beïnvloed, daarom kan hiervoor geen garantie worden
gegeven.
In zeer zeldzame gevallen kan er sprake zijn van schaduweffecten (shading) op de schoonloopzone. Indien de oorzaak van dit probleem
niet ten grondslag ligt bij het materiaal of ontwerp en daarnaast ook het gebruiksgemak niet wordt beïnvloed, kan hiervoor geen
garantie worden gegeven.
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Technische gegevens
CONFORM

CONFORM SE

DIALOG

FOCUS

SCRATCH

PREMIUM

Constructie

Getuft velours 1/8’’

Getuft velours 1/8’’

Getuft velours 1/10’’

Getuft velours 5/32’’

Getuft velours 5/32’’

Getuft velours 5/32’’

Poolmateriaal

100 % PA 6 ECONYL

100 % PA 6 ECONYL

100 % PA 6 ECONYL

65 % PA 6.6, 35 % PES

100 % PA 6

100 % PA 6

Draagmateriaal

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Rugcoating

Zware coating

FR-latex

Zware coating

Zware coating

Zware coating

Zware coating

Poolmateriaal / vezelgewicht

ca. 1.200 g/m

ca. 1.200 g/m

ca. 920 g/m

ca. 1.030 g/m

ca. 1.150 g/m

ca. 2.050 g/m2

Totaalgewicht

ca. 3.600 g/m2

ca. 3.200 g/m2

ca. 3.300 g/m2

ca. 3.450 g/m2

ca. 3.550 g/m2

ca. 4.450 g/m2

Totale hoogte

ca. 11,0 mm

ca. 9,0 mm

ca. 9,0 mm

ca. 10,0 mm

ca. 10,0 mm

ca. 12,0 mm

Aantal noppen

ca. 126.000/m2

ca. 126.000/m2

ca. 144.175/m2

ca. 73.000/m2

ca. 67.500/m2

ca. 76.000/m2

Isolatieweerstand

ca. 1 x 1011 Ω

ca. 1 x 1011 Ω

ca. 1 x 1011 Ω

ca. 1 x 1011 Ω

ca. 1 x 1011 Ω

ca. 1 x 1011 Ω

Elektrostatisch

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

Contactgeluiddemping

ca. 28 dB

ca. 24 dB

ca. 24 dB

ca. 28 dB

ca. 26 dB

ca. 28 dB

Warmte doorlaat weerstand

ca. 0,19 m2 K/W

ca. 0,16 m2 K/W

ca. 0,16 m2 K/W

ca. 0,18 m2 K/W

ca. 0,14 m2 K/W

ca. 0,14 m2 K/W

Brandbestendig (volgens Euronorm)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

2

2

2

2

GLZT GLZR GLZT GLZR GLZT GLZT
eginq eginq eginq eginq emq eoq
MAXIMUS®
MAXIMUS® IMAGE

FAVORIT

INTERNA

TWIN

TRAFFIC

Constructie

Getuft velours 1/8’’

Getuft velours 5/32’’

Getuft bouclé 1/10’’

Getuft bouclé 1/10’’

Getuft velours 1/4’’

Poolmateriaal

100 % PA 6.6

100 % PA 6

100 % PA 6 ECONYL

100 % PA 6 ECONYL

100 % PP

Draagmateriaal

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Polyester vezelvlies

Rugcoating

Zware coating

Zware coating

Zware coating

Zware coating

FR-latex

Poolmateriaal / vezelgewicht

ca. 1.000 g/m2

ca. 820 g/m2

ca. 950 g/m2

ca. 750 g/m2

ca. 1.300 g/m2

Totaalgewicht

ca. 3.400 g/m

ca. 3.200 g/m

ca. 3.300 g/m

Totale hoogte

ca. 10,0 mm

ca. 9,0 mm

ca. 8,0 mm

Aantal noppen

ca. 134.500/m

ca. 78.500/m

ca. 128.000/m

ca. 132.000/m

Isolatieweerstand

ca. 1 x 1011 Ω

ca. 1 x 1011 Ω

ca. 1 x 1011 Ω

ca. 1 x 1011 Ω

Elektrostatisch

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

< 2 kV

Contactgeluiddemping

ca. 28 dB

ca. 26 dB

ca. 26 dB

Warmte doorlaat weerstand

ca. 0,18 m K/W

ca. 0,14 m K/W

ca. 0,15 m K/W

ca. 0,15 m2 K/W

Brandbestendig (volgens Euronorm)

Bfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

Cfl-s1 (EN 13501-1)

CE Eigenschappen
EN 14041 (enkel voor rollen)

2

2

2

2

2

2

2

ca. 3.100 g/m

ca. 3.000 g/m2

2

ca. 8,0 mm
2

ca. 12,0 mm
2

ca. 55.000/m2

ca. 26 dB
2

Cfl-s1 (EN 13501-1)

GLZR GLZT GLZT GLZT GLZT
eginq egimq eginq eginq e
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