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FICHA TÉCNICA

1   Vinil tecido:  
- 96% PVC,  
- 1,5% poliéster 
- 2,5% fibra de vidro

2  PVC rígido com reforço 
de fibra de vidro

OPCIONAL
Capa Ez Care

Caracteristicas  Test Woven Rolls (Original Collection)

Classificação EN 685 23/33

Dimensões EN 427 2 x 10 m

Espessura EN 430 De 2,31 a 2,80 mm (depende do design )

Peso EN 430 De 2,95 a 3,37 kg/m2 (depende do design )

Resistência ao fogo EN 13501-1 Classe  BFLs1 (B1)

Resistência térmica EN 12664 0,0639 m2 K/W*

Condutividade térmica En 12667 (2011) 0,0416 W/m.k

Emissão de formaldeído EN 717-1 E1

Resistência UV ISO 105 - B02 > Grau  6

Resistência a fungos ASTM G21 Sem crescimento após 28 dias 

Assimetria / efeito de arco EN 427 Max 2%

Anti-derrapante
EN 13893 <0,3

DIN 51130 R10

Pegada residual EN 433:1994 0.08mm

Estabilidade dimensional EN 434:1994  0.05% (X + Y direção)

Curvatura EN 434:1994 1.5mm

Reação à eletricidade estática EN 1815 < 2 kV

Certificação acústica EN ISO 717-2 Lw=14dB Cl=-9dB

Adequado para cadeiras de rodas** EN 985 Uso contínuo

* Adequado para aquecimento radiante ** Para rodas de poliamida (tipo W) 

NOTA: Por ser um tecido, é tolerada uma assimetria ou efeito de arco de 2%. O desgaste máximo de 5 fios / ml é garantido.
Por ser um tecido vinílico, possui todas as propriedades têxteis, podendo sofrer variações ou alterações ao longo do tempo, podendo alterar a cor. 
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PROPRIEDADES TÉCNICAS 

1. LOTE DE PRODUÇÃO:
Devido ao processo de tecelagem, um controle de lote deve ser 
considerado, pois é possível encontrar alguma diferença de matiz 
de um lote para outro.

Floover controla essas variações e identifica cada matiz nas 
etiquetas. Ao instalar o material, termine um lote de produção 
antes de iniciar o próximo. Não misture rolos de lotes diferentes.

Podemos considerar projetos especiais, pergunte ao nosso 
representante de vendas ou atendimento ao cliente para ofertas 
especiais. A quantidade mínima para projetos especiais é de 
1.000 m² e o preço também será reajustado.

2. LARGURA DO ROLO:
A largura do rolo é de 2.000 mm, no mínimo, com possibilidade de 
50 mm adicionais. Questões de tamanhos especiais / variações 
de tamanho podem ser discutidas durante o pedido.

Uma largura especial pode ser considerada, verifique com seu 
representante de vendas ou atendimento ao cliente para ofertas 
especiais.

O sistema de paletes também será afetado.

3. COMPRIMENTO DO ROLO:
O comprimento mínimo do rolo é de pelo menos 10 m, e 
comprimentos extras podem ser considerados em alguns casos.

Comprimentos especiais podem ser considerados, por favor, 
verifique com seu representante de vendas ou atendimento ao 
cliente para ofertas especiais.

O sistema de paletes também será afetado.

4. INCLINAÇÃO E ARCO:
Devido ao processo de fabricação têxtil, podem surgir alguns 
desvios que podem afetar o resultado final do rolo.

Serão aceites desvios menores que 2%, ou seja, para cada metro 
linear a parcela não deve se desviar mais que 20 mm. 

5. DEFEITOS:
Será aceite defeito máximo por rolo, sempre considerando-o 
mínimo e com efeito visual. Os defeitos devem ser marcados 
com uma faixa vermelha nas laterais e indicados no rótulo do 
defeito (posição em ml afetada do núcleo interno).

Quando um defeito é detectado, 0,5 ml será adicionado ao 
rolo como compensação.

6.  DIFERENÇAS DE TOM NO ROLO::
Pequenas diferenças de tonalidade podem ocorrer dentro 
de um mesmo rolo, esse efeito é devido ao sistema de 
produção, não à cor da linha ou ao tom ou lote da bobina; 
Quando fabricamos o tecido, fazemos numa bobina de 2 
metros de largura por 250 metros de comprimento (500m2), 
a tensão do fio pode variar dependendo da tensão dos fios 
e do enrolamento mecânico, ou seja, pequenas diferenças 
de tensão podem aparecer no tecido que pode criar um 
efeito óptico de mudança de tonalidade em algumas áreas 
da bobina ao comprimento ou ao longo da largura e só é 
visualizado de um lado do rolo porque é um efeito visual de 
reflexão da luz. Este efeito é normal e comum em qualquer 
produto tecido. Não é adequado quando o referido efeito é 
visto de todos os lados do rolo, neste caso o instalador deve 
cortar a peça afetada, descartá-la e unir com outra bobina.

 7. DIREÇÃO DO ROLO:
Para unidade no design, é importante manter a mesma 
direção da seta em cada rolo. Esta seta está impressa no 
verso de cada rolo. 

Defeitos de acordo com os critérios do sistema de quatro pontos de Levi 


