Renholdssoner®
Tekniske Spesifikasjoner
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Tweed blå
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Produksjonsmetode
Design
Luv-materiale
Primærbakside
Bakside
Bruksområde
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Antrasitt

Tekniske data

3012
Rød

3052

Terra Cotta

3042

Kokos

3055

Mørk brun

Total vekt
Effektiv garnvekt
Total tykkelse
Luv høyde
Installasjons dybde

Tuftet, skåret luv
Multifarget
100% polyamid BCF
Polyester, non woven
Gummi/vinylblanding
Meget hardt bruk
ISO 8543 +– 3120 g/m2
ISO 8543 +– 700 g/m2
ISO 1765 +– 6,9 mm
ISO 1766 +– 6,9 mm
8 mm

Analyse / Metodelyse/metode

3025

Stålblå

3061
Grå

3071
Sort

Slitasje verdi DIN 66095
Castor stol DIN 54324
Trapper DIN 54322/ISO 66095
Antistatisk verdi DIN 54343/ISO TR 6356
Akustisk forbedring ISO 717

Fargeekthet/metode
Slitasje DIN 105 X12
Lys ISO 105 B02
Vann ISO105 E01
Saltvann ISO105 E02

Intensiv
Ja
Ja
Anti statisk < 2kV
∆Lw - 32 dB
God 4,5
Meget god 7 - 8
Meget god 5
God 4,5

Brann- og røyk klassifisering
ISO 9239-1
Flammehemmende Bfls1
Røykutvikling Bfls1
Høyeste klassifisering for tekstile belegg
BS4790
BS5287
NT007

Beskrivelse av
Renholdssoner®
Renholdssoner® er et unikt og varemerkebeskyttet
mattesystem som har som formål å stoppe, kontrollere og fjerne smuss og fuktighet.
Renholdssoner® består bl.a. av et tekstilt belegg.
Det tekstile belegget er laget av 100 % polyamid av
høyeste kvalitet og har en unik form på fibret. Dette
gir best mulig overflate for avskrapning og bidrar
til å stoppe og holde på det finere smusset og fuktigheten. I tillegg kan det forventes:
• Redusert behov, eller raskere og bedre daglig
renhold
• Redusert behov, eller raskere og bedre periodisk
renhold
• Mye mindre slitasje og skader på gulv
• Mindre støv inne og bedre inneklima
• Høy reduksjon av støy - 33dB
• Sklisikkert og brannhemmende
• Et penere inngangsparti
Vi samarbeider kun med profesjonelle gulvleggere
som har erfaring med å installere Renholdssoner®.
Gulvleggerne har fått egen opplæring og blitt
sertifisert for installasjon hos Renholdssoner AS.
Renholdssoner® kan legges på gulv med varmekabler.

Inkludert I
Renholdssoner®:
• Antall m2 Renholdssoner® ferdig installert i spesifiserte
innganger som vist på skisser i pdf. format
• Analyser av kostnader og gevinster basert på andre
kunders erfaringer med Renholdssoner®
• Avslutningslister på renholdssonene
• Festemateriell for renholdssonene
• Rengjøring av gulv før installasjon
• Teppebanker for rengjøring av renholdssonene
• Poser, børstelister og filtre (utblåsningsfilter og Hepa
motorfilter) til teppebanker
• Opplæringsplansje for bruk og vedlikehold
• Opplæring av renholdspersonell i bruk og vedlikehold
• Oppfølging og kontroll av renholdssonene
• Garanti på renholdssonene som dekker følgende i
leieperioden:
- Slitasje
- Brann
- Hærverk
- Tyveri
Funksjonsgaranti* på teppebanker som dekker følgende
i leieperioden:
• Ny eller reparert teppebanker innen to arbeidsdager
fra vi mottar defekt maskin
• Frakt til og bra brukersted
• Skader og mangler som ikke er brukerfeil
• Arbeid inkl. deler
*Funksjonsgarantien dekker ikke vannskader

Det skal gjøres en befaring av alle innganger hvor
det skal installeres Renholdssoner®. Befaringen skal
avdekke hva slags behov de enkelte inngangene har.
Målet med Renholdssoner® er alltid å stoppe mest
mulig smuss og fuktighet. Ved alle installasjoner skal
det leveres løsning på skisser av inngangspartiet.
Skissene blir laget i Jonathan Clean renholdsplanleggings- og kalkulasjonsverktøy.
Renholdssoner® leies av kunden over en tidsperiode
fra 12 - 60 måneder.

Norges Astma- og Allergiforbund har vurdert og
anbefaler Renholdssoner®.
Det er dokumentert effekt på Renholdssoner®
gjennom en rekke tester.
Vi planter ett tre for hver av inngangene vi installerer
Renholdssoner®.
Les mer om dette på: www.renholdssoner.no
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ISO9239-1
✓(Bfls1)

ISO 6356
✓( 2kV)

ISO 140-8
✓(33dB)

DIN 54322
✓

✓

ISO105E01 DIN 54324 ISO105B02
✓(5)
✓
✓(7-8)

