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omschrijving
Vescom vinyl meubelbekleding is samengesteld uit een kunststof bovenlaag met een
katoenen drager. Het gewicht van 800 gr/m2 staat garant voor een stevig product met
een lange levensduur. Bovendien is het brandwerend en in hoge mate bestand tegen
urine-, bloed- en transpiratievlekken.
Vescom vinyl meubelbekleding is hygiënisch en optimaal beschermd tegen bacteriën,
vuil- en vetbestendig en voldoet aan strenge veiligheidsvoorschriften.

technische gegevens*
samenstelling
Vinyl deklaag op een drager van polyester/katoen
breedte
± 140 cm, ± 55 inches
gewicht
doek:
± 110 g/m2
± 5 oz. lin. yd.
coating:
± 690 g/m2
± 31 oz. lin. yd.
dikte
1.1 mm, 0.04 inches
rollengte
± 20 meter, ± 22 yards
brandwerendheid
EN 1021/1–2
BS 5852, crib 5
NF P 92/503 – 507, M2
NF D60–013 (AM 18)
DIN 4102, B2
UNI 9175, classe 1
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8
slijtvastheid
ISO 12947–2
> 125.000 rubs martindale

ASTM D4157
50.000 double rubs wyzenbeek
wrijfechtheid
ISO 105–X12
nat 5 / droog 5 (schaal 1– 5)
AATCC 8
nat 4 – 5 / droog 4 (schaal 1– 5)
lichtechtheid
ISO 105–B02
8 (schaal 1 – 8)
AATCC 16.3: 40 hours
5 (schaal 1– 5)
urinebestendigheid
goed
huidvetbestendigheid
goed
treksterkte
ISO 1421
lengte 475 N / breedte 320 N
ASTM D5034
ketting 113 lbs / inslag 90 lbs
knikbestendigheid
ISO 5402
> 20.000
reiniging
Vescom meubelbekleding kan gereinigd worden met Vescom Cleaner en een schone
doek volgens het standaard reinigingsadvies. Eventueel een zachte borstel gebruiken.
Altijd met schoon water nawassen en nadrogen met doek. Geen oplosmiddelen of
andere agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.
Standaard reinigingsadvies is op aanvraag verkrijgbaar.
* De vermelde gegevens zijn gemiddelden, tenzij anders vermeld.
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Tweekleurig weefsel structuur in frisse heldere kleuren (Arrow)
Uni leernerf (Leone plus)
Driekleurige onregelmatige linnenlook (Creek)
Overall beeld gevormd door kleine horizontale en verticale lijntjes (Scott)
Beeld en structuur gelijkend op fijn textiel weefsel (Jemo)
Beeld van 2-kleurig open weefsel op donkere ondergrond (Cyprus)
Lichte spots op een donker font (Malta)
Structuur van zijdeweefsel (Dalma)
Matglanzende uni met fijne nerf (Furka plus)

