
Trevira CS flex, güç tutuşur tekstillerin farklı ek fonksiyon ve/veya yaratıcı efektlerle ek özellik kazanması anlamına gelmektedir. 

Güvenlik şartları nedeniyle bu marka kullanımına sadece testlerin geçilmesiyle izin verilmektedir. Bunun için kumaşlarda asgari 

% 75 Trevira güç tutuşur elyaf ve filament ve/veya Trevira iplik partnerleri güç tutuşur ipliklerinden kullanılması gerekmektedir. 

Kalan % 25 Trevira ve/veya kayıtlı Trevira partneri özel güç tutuşur ipliklerinden – bunun içerisnde % 5 farklı hammadde de 

bulunabilir ( efekt için ) - oluşabilir.
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Denetimli Güvenlik: Trevira CS markası, Trevira elyaf ve filamentlerinin ve kayıtlı iplik üreticileri tarafından 
işlenmiş ürünlerinin kullanıldığı kalıcı güç tutuşur tekstil ürünleri anlamına gelmektedir. Öne çıkan önemli 
özellikleri ise, hiçbir kimyasal uygulamaya gerek olmadan, mühim birçok uluslararası yangın koruma 
normlarına uygunluklarıdır. Tüm Trevira CS marka adını taşıyan kumaşlar Trevira tarafından güç tutuşurluk-
ları üzerine test edilmiştir. Kumaşlar ancak olumlu güç tutuşurluk testi neticesinde marka onayı verildikten 
sonra Trevira CS marka adıyla piyasaya çıkartılabilir.

GÜCÜ İÇİNDE BARINDIRAN KUMAŞ

TREVIRA CS flex – SAFE AND VARIED  

Güç tutuşur tekstillerin kumaş markası: 
■ Asgari % 75 güç tutuşur Trevira elyaf ve iplik‘ten

■ Azami % 25 güç tutuşur Trevira ve kayıtlı Trevira partneri özel ipliklerinden 
■ Azami % 5 ( tek başına veya % 25’e dahil ) yabancı hammaddeden

■ Farklı güç tutuşur hammadde kullanımına sadece bunların Trevira’dan temini mümkün olmadığında izin verilebilir
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Güvenlik Konfor

Kullanım alanları & Servis

■ Tam entegre olan, sürekli güç tutuşurluk özelliği polyester molekülünün bilinçli   

 modifikasyonuyla kullanım, yıkama, aşınma veya eskimeyle kaybolmaz
■ Güç tutuşurluk özelliği süreklidir ve hiçbir ek işlem gerektirmez
■ Yangın durumunda kor kalmaz
■ Duman (gaz) oluşumu çok düşüktür
■ Önemli uluslararası yangından koruma standartlarını yerine getirmektedir 
	 	örn. DIN 4102 Part 1/B1; NFP 92503-507/M1; EN 13772 + 13773/1
■ Genel denetleme sertifikalarından dolayı desteklenmektedir
■ Marka denetimi ve marka onayından dolayı güvenli
■ Güç tutuşur Trevira elyaf ve filament iplikleri 100 by OEKO-TEX ®, ( ek 6, ürün   

 sınıfı ) STANDARD’ına göre sertifikalıdır (en yüksek derecelendirme – bebek   

 ürünleri için de uygundur)
	 	Tekstil sertifikasyonu şartlarını yerine getirir

■ Bakım kolaylığı, az kırışırlık, ebat sabitliği
■ Yüksek renk parlaklığı ve ışık haslığı
■ Yüksek sürtünme dayanıklılığı
■ Cilt uyuşumlu
■ Yüksek hava sirkülasyonu özelliğinden mobilya döşemelerinde mükemmel   

 oturma konforu
■ Düşük derecede kısa yıkama gerektiğinden su, deterjan ve enerji tasarrufu

TREVIRA CS flex'i Öne Çıkaran

■ Geniş ürün yelpazesi, çok sayıda kullanım olanakları
	 	Perde, tül ve mobilya kumaşları, duvar kaplamaları, iç mekan güneş 

    korumaları
■ Yüksek ses yalıtımı, daha fazla esneklik ve melanj optik gibi özel tasarım efektli   

 ek fonksiyonlara sahip inovatif ürünler
■ Trevira’nın sürekli olan marka kontrolünden dolayı aynı düzeyde yüksek kalan   

 kalite seviyesi
■ Ticari ve kamuya açık alanlar dışında özel kullanım alanları için de ideal


