
Specifikace 

AP 900 

 

Výrobní postup:    Všívané / střižené Saxony 1/10“ 

Vzor / Design:     Tištěný Chromojet 

Materiál vlasu:     100% Polyamide 6 

Primární podklad:    75% PES / 25% PA – netkané 

Sekundární podklad:    Tkané PP 

Dostupné rozměry:          400 cm role 

 

Třída zátěže:   EN 1307 Komerční vysoká – 33 

Třída komfortu:   EN 1307 LC2 

Celková hmotnost:  ISO 8543 cca 1930 g/m² 

Celková tloušťka:  ISO 1765 cca 7 mm 

Celková váha vlasu:    cca 980 g/m² 

Výška vlasu nad primárním  

podkladem:   ISO 1766 cca 4 mm 

Hustota vlasu:   ISO 8543 cca 0,15 g/cm³ 

Počet vpichů:   ISO 1763 cca 173 800 / m² 

Vertikální odolnost:  ISO 6356 ≤ 2 kV  

Útlum kročejového hluku: ISO 140-8 cca 27 dB 

Zvuková míra absorpce  :    ISO 354  cca 0,2 
Tepelná odolnost:  ISO 8302 cca 0,13 m² / K/W 
 
Prodis licenční číslo:    FDBD24FD 
abZ číslo (pro Německo):   Z-156.601-617 
Třída reakce na oheň:  EN 13501 Cfl-s1 
CE číslo:     1658-CPR-3139 
DoP číslo:     0001 
 
Odolnost barvy proti světlu:  DIN EN ISO 105 B02  ≥ 5 

Odolnost barvy proti vodě:  DIN EN ISO 105 E01  ≥ 4 
Odolnost barvy proti tření:  DIN EN ISO 105 X12  ≥ 3-4 
Další vlastnosti: 
 
 

  

  

  
 
Halbmond si vyhrazuje právo na zavedení technických a výrobních úprav svých produktů. U koberců se 
střiženým vláknem se ve vzácných případech může objevit jemné tónování (překroucení vlákna). Tyto jevy nijak 
neovlivňují použití koberce a nevztahuje se na ně záruka, protože nejsou způsobeny vadou materiálu, ani 
vadným zpracování. Instalace našich koberců by měla probíhat v souladu s naším instalačním průvodcem, který 
je zákazníkům k dispozici na vyžádání poštou, nebo e-mailem. Správná příprava místa pokládky a samotná 
pokládka koberců Halbmond jsou velmi důležité pro zajištění patřičných vlastností koberce. Za neodborně 
provedené úpravy povrchu podlahy před pokládkou koberce neneseme žádnou odpovědnost. Pro zajištění 
životnosti koberce je potřeba provádět jeho odpovídající údržbu, včetně čištění a retence. Pokyny pro správnou 
údržbu a čištění jsou dostupné na vyžádání. Mohou být zaslány poštou, nebo emailem. 


