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Totale dikte
ISO 1765
Slijtage Classificatie
EN1307

techn. specs

Coral grip HD

Coral grip MD

Coral logo

Met rug: circa 17mm
Open structuur: circa 16mm

Met rug: circa 12mm
Open structuur: circa. 11mm

Circa 8 mm

33, commercial heavy

G

33, commercial heavy

Grip HD 61xx, 6 kleuren

,
9

Leveringsprogramma
Rolbreedte opgave is exclusief
2,5 cm stootrand
Rollen met FR-rug hebben
geen stootranden
Matten zijn incl. 2,5 cm
stootrand rondom

Bureaurolstoelgeschiktheid
EN 985

Grip MD 69xx, 6 kleuren
Rollen

Matten

speciale maat
znd. rand

std. maat incl. rand

122cm

60 x 90 cm

122cm

60 x 90 cm

elke breedte,
elke lengte

55 x 90 cm

tot 100cm breed

105 x 155,
105 x 300

tot 150cm breed

155 x 205,
155 x 300

tot 200cm breed

205 x 205,
205 x 300

Alleen matten
met
open structuur

Alleen matten
met
open structuur
rol lengte circa
15m
Nee

bureaurolstoelgeschiktheid r=2,5

7

7

7

Wrijven EN ISO 105/X12

4,5

4,5

4,5

Water EN ISO 105/E01

5

5

4,5

Zout water EN ISO 105/E02

5

5

Shampoo - BS 1006

5

5

4,5

4,5

Elektrostatisch gedrag ISO 10965

hor 1x1010 Ω, vert. 3x1010 Ω

hor 3x1010 Ω, vert. 3x109 Ω

Fabricagemethode/type

Non Woven schraapmat met reliëf
dessin

Non Woven schraapmat met reliëf
dessin

Getuft, 5/32” gesneden pool

Dessin/kleuren

driedimensionaal gebonden
monofilamenten

driedimensionaal gebonden
monofilamenten

Hi-definition op maat geprint

Poolmateriaal

100% vinyl
Pigment geverfd

100% vinyl
Pigment geverfd

100% polyamide

Ruguitvoering

Open structure or with
EVERFORT® vinyl backing

Open structure or with
EVERFORT® vinyl backing

EVERFORT® vinyl

Totaal gewicht
ISO 8543

Open structuur of met EVERFORT®
vinyl rug

Open structuur of met EVERFORT®
vinyl rug

Circa 4000 gram/m²

Kleurechtheden:
Licht - EN ISO 105/B02

Poolinzetgewicht
ISO 8543
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Logo 43xx

Matten

Tuftdrager
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Nee

Organische oplossmiddelen EN ISO 105/X05

.

33, commercial heavy

Rollen

rol lengte circa
10m

g
p
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Non-woven polyester

Met rug : circa 8200 gram/m²
Met rug : circa 8200 gram/m²
Open structuur: crica 5500 gram/m² Open structuur: crica 5500 gram/m²

Pool dikte ISO 1766

Circa 1200 gram/m²
Circa 5 mm

Pool dichtheid ISO 8543

0,186 gram/cm³

Aantal noppen per

Circa 91500/m²

Trappengeschiktheid
EN 1963

Trappen continu gebruiken (Alleen
open structuur)

Forbo FloorCare reinigingsen onderhoudsmethoden
Dagelijks onderhoud
	Afhankelijk van verkeer en vervuiling de mat minimaal twee maal per week stofzuigen met
een borstelstofzuiger. Eventueel de borstelzuigmond gebruiken. Borstelend zuigen haalt meer
vuil tussen de pool vandaan en richt de platgelopen pool weer op.
Losliggende matten kunnen ook worden uitgeklopt.

Periodiek onderhoud
Vlekverwijdering
	Regelmatig vlekken en andere onregelmatigheden die met stofzuigen blijven zitten
verwijderen, waardoor de mat langere tijd attractief blijft. Bovendien zijn verse vlekken veelal
eenvoudiger te verwijderen.
	Probeer eerst met (warm) water de vlek te verwijderen na de vaste bestanddelen te hebben
opgenomen. Indien tapijtreinigings- of vlekkenmiddelen worden gebruikt, altijd goed
naspoelen om de restanten te verwijderen. Kauwgom met speciale kauwgomverwijderaar
verwijderen.

Groot onderhoud
Sproei-extractie
	Na de mat grondig te hebben geborstelstofzuigd kunt u de mat sproei-extraheren. Eventueel
de vuile delen van de mat voorsproeien met een tapijtreinigingsmiddel. Het spoelen met
water zorgt voor een goed transportmiddel om diep liggend zand uit de mat te verwijderen.
Eventuele achterblijvende vlekken nat sproeien en met een harde borstel schrobben, daarna
wederom sproei-extraheren. Sproei-extractiemachines zijn onder andere te huur bij de
tapijthandel en gereedschapverhuurbedrijven. Kleine, losliggende matten kunnen ook met de
tuinslang worden schoongespoten en daarna te drogen worden gehangen.
Poederreiniging
	Indien natte reiniging niet mogelijk is in verband met de droogtijd kan er gebruik worden
gemaakt van poederreiniging. Volg hierbij nauwgezet de instructies van de leverancier en
zorg ervoor dat de poeder goed wordt opgezogen; achtergebleven poeder trekt nieuw vuil
aan. Gebruik van een borstelstofzuiger met elektrisch aangedreven roterende borstel is hierbij
vanzelfsprekend.

Nee

Comfort klasse EN 1307

LC3

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041
Brandgedrag
EN 13501-1
Anti-slip
EN 13893

met rug Cfls1

met rug Cfls1

Cfls1

µ0,78

µ0,82
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