TEXTÍLIA SO VŠETKÝMI NÁLEŽITOSŤAMI
Testovaná bezpečnosť: Značkou Trevira CS sú označované permanentne ťažko zápalné textílie, ktoré sú
vyrobené z vlákien a kúdelí výrobcu Trevira a od Trevira partnerov - ďalších spracovateľov priadzí. Jedinečné
u týchto textílií je, že nepotrebujú žiadnu dodatočnú chemickú úpravu a spĺňajú dôležité medzinárodné
normy požiarnej bezpečnosti. Všetky textílie, ktoré nesú ochrannú známku Trevira CS, boly testované spoločnosťou Trevira na ich ťažkú zápalnosť. Po úspešnom vykonaní skúšky horľavosti získajú textílie udelenie
značky a môžu byť uvedené na trh pod značkou Trevira CS.

TREVIRA CS – SAFE AND PURE
Plošná značka pre ťažko zápalné textílie:
■

vyrobené zo 100% ťažko zápalných vlákien a kúdelí Trevira

■

prípadne s prídavkom komponentov s nízkym bodom topenia (lowmelt) od Treviry

Značkou Trevira CS sú označované textílie, ktoré pozostávajú zo 100 % z ťažko zápalných Trevira kúdelí alebo priadzí ďalších
partnerských spracovateľov týchto materiálov. Ako jediné zmesi môžu byť použité Trevira vlákna alebo kúdele s komponentmi
s nízkym bodom topenia (lowmelt). Keďže pozostávajú značkové textílie Trevira CS z jedného popr. dvoch polyesterových materiálov, sú obzvlášť vhodné pre použitie určitých špeciálnych materiálov, kde sú dopytované popri ťažkej vznetlivosti tiež určité
požiadavky ako napr. materiálová čistota.
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V ČOM TREVIRA CS TEXTÍLIE VYNIKAJÚ

Bezpečnosť

Komfort

Inherentná, trvalá ťažká vznetlivosť vďaka cielenej modifikácii polyesterovej 		

■

Jednoduchá údržba, nekrčivé a rozmerovo stabilné

molekuly, ktorá sa nestráca ani používaním, ani praním alebo starnutím

■

Brilantné farby a stálofarebnosť na svetle

Permanentná ťažká vznetlivosť bez dodatočných upravovacích prostriedkov 		

■

Vysoká pevnosť v odere

alebo procesov

■

Šetrné k pokožke

■

Žiadne tlenie

■

Perfektný sedací komfort u čalúnených látok vďaka vysokej priedušnosti

■

Iba minimálne vytváranie dymových spalín v prípade požiaru

■

Krátke pracie cykly pri nízkej teplote

■

Splnenie dôležitých medzinárodných protipožiarnych noriem

■

■





5867 časť 2/typ C; UNI 8456/8457/1; EN 1021 časť 1 + 2; EN 13772 + 13773/1
■

Podporené všeobecnými skúšobnými certifikátmi

■

Bezpečné vďaka testovaniu a udeleniu ochrannej známky

■

ťažko zápalné Trevira vlákna a kúdele sú certifikované podľa STANDARD 100 		

Oblasti použitia & servis
■

od OEKO-TEX , príloha 6, produktová trieda I (najvyšší stupeň hodnotenia - 		
určené aj na výrobky pre deti)
spĺňajú požiadavky pre certifikáciu textilu

Široký výber výrobkov, mnoho možností použitia


®



šetrí vodu, pracie prostriedky a energiu

napr. DIN 4102 časť 1/B1; EN 13501-1/B-s1, d0; NF P 92503-507/M1; BS 		

závesy, záclony, poťahové textílie, nástenné poťahy, ochrana pred slnkom
v interiéri

■

Inovatívne výrobky vznikajúce stálym vývojom typov vlákien a filamentov (neko		
nečných vlákien) Trevira

■

Vysoká úroveň kvality istená stálou značkovou kontrolou Trevira

■

Ideálne ako pre verejný sektor, tak pre domácnosť

