
NE37
SILVER & BROWN LINED PATTERN

TEXTIEL

SILVER & BROWN LINED
PATTERN 
Getextureerde en aanpasbare, zelfklevende
vinylbekleding voor muren en meubels.

Garantie
10 JAAR

Plaatsingstemperatuur
TUSSEN +15°C EN +25°C

Opslag tussen +5°C en +35°C
3 JAAR

LENGTE 50 m

BREEDTE 122 cm

 

KENMERKEN

Primer/Primer +   
Kraft paper release
liner

  

Thermovormbaar   
Gekalanderd polymeer   
Interne installatie   
Installatie buiten   

UV-bestendig   
Permanent zelfklevend
bubble free

  

Uitzicht Mat
Dikte 230 µ
Krasbestendigheid Middelmatig

CERTIFICERING

CE   
IMO   
MED   
RAIL   
REACH   
TCHIBO   
TABER TEST   
VOC   

ALGEMEEN 

HECHTINGSKRACHT :

91 minuten na de plaatsing: 1,04 kg/cm
24 uur na plaatsing: 1,43 kg/cm
3 dagen na plaatsing: 1,51 kg/cm
7 dagen na plaatsing: 1,65kg/cm 

HECHTINGSKRACHT BIJ HOGE TEMPERATUREN :

Na de 1e dag: 1,37 kg/cm
Na 7 dagen: 1,03 kg/cm 

DUURZAAMHEID :

Het product biedt uitstekende weerstand tegen water, vuil, schuren, UV-stralen en slijtage (vergeling,
barsten, afschilferen, delaminatie). 

ONDERHOUD :

Eenvoudig en snel te onderhouden dankzij de kwaliteit van het oppervlak en de uitstekende weerstand
tegen vuil, schimmel. Elk normaal huishoudelijk reinigingsproduct kan worden gebruikt, behalve
schuurmiddelen zoals aceton en white spirit. 

 Niet-contractuele afbeeldingen en gegevens. Cover Styl' behoudt zich het recht voor om de samenstelling van haar folies op elk moment
te wijzigen.
De weergave van kleuren en afwerkingen op een computer kan variëren afhankelijk van het scherm en geeft mogelijk geen nauwkeurige
weergave van de werkelijkheid. Daarom raden wij u aan om online een monster te bestellen of contact met ons op te nemen om samen te
bekijken welke afwerking het beste aan uw behoeften voldoet. Door lichte kleurverschillen in de productreeksen raden wij u aan om de
benodigde hoeveelheid in één keer aan te kopen om te voorkomen dat er kleine kleurverschillen zichtbaar zijn bij de realisatie van uw

Cover Styl’-project.
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