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SMARTFLOOR Vloerbedekking Altro Transflor
Smartfloor vloerbedekking is speciaal ontworpen voor intensief
gebruik in de transportsector. De ingebouwde antislip maakt deze
slijtvaste vloerbedekking tot de perfecte duurzame oplossing voor
gebruik in voertuigen voor personenvervoer.

Metastorm

•
•
•
•
•

Veilige antislip functie ook onder natte condities
Duurzaam en slijtvast
Kleurvast gedurende de gehele gebruiksduur.
Flexibel aan te brengen bij wielkasten en instapconstructies
Vuilbestendig en gemakkelijk reinigbaar

•

Dankzij het lage gewicht brandstofbesparend

Chromazeal

Metablack
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Slipweerstand
Groter dan of gelijk aan 36, laag risico op uitglijden.
(Britse richtlijnen slipweerstand); conform BAM, >0.6-ASTM D2047. De samenstelling van Altro Transflor zorgt ervoor dat de
slipweerstand tijdens de hele levensduur van het product blijft behouden.

Specificatie
Vorm		

Rol

Afmetingen

20 m x 2 m

Dikte		

1,8 mm

Gewicht

2,2 kg/m²

(EN426)

Prestatie
Indrukgevoeligheid

≤ 0,1 mm

(EN433)

Dimensiestabiliteit

≤ 0,4 %

(EN434)

Flexibiliteit

Conform 20 mm mandrel

(EN435)

Kleurechtheid

>6

(EN20105 B02 Methode 3)

Vlamverspreiding

Klasse 2

(BS476: deel 7 1997)

		

SF3

(DIN5510)

		

Klasse 1

(ASTM E648)

		

Conform

FMVSS302, CMVSS302

		

Conform

EC95/28

		

> 8K W/m²

ISO 9239-1

Geluiddemping

5 dB

(ISO 140-8)

Slijtage

Conform

(EN425 voor rolstoelbestendigheid)

Taber abraser

Groep T

(EN660-2)

Classificatie

31-34 en 41-43

(EN685)

Maatverandering door werking

Conform

(EN434)

		

		

Chemicaliën
Bestand tegen de gebruikelijke verdunde zuren, alkaliën en veel organische oplosmiddelen.
Reinig de vloer direct na het morsen van chemische middelen.
Biologisch
Uitstekende antibacteriële werking dankzij bacteriostatische toevoeging - AltroSan.
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Samenstelling
Matrix

Hoogwaardig vinyl

Ingrediënten

Korrels aluminiumoxide, siliciumcarbide in de slijtlaag,

		

basiskleur Quartz in de oppervlaktelaag met extra gekleurde

		

chips voor de Altro Transflor Chroma serie

Structuurondersteuning

Polyester-cellulose versterkt met glasvezel

Rug		

Polyester-cellulose

Optionele rug

Rug met polyesterachtige structuur (zie Altro leverancier)

Aanbevolen reinigingsmethode
Dankzij de technische ontwikkelingen van Altro veiligheidsvloeren zijn de vloeren aanzienlijk beter te reinigen.
Ga naar www.altrotransflor.com voor het uitgebreide reinigingsadvies van Altro Transflor.
Installatie en onderhoud
Alle installaties moeten worden uitgevoerd conform de plaatselijke normen en de installatiehandleiding van Altro Transflor.
Ondervloer en lijmen

Zoals aanbevolen in de installatiehandleiding van Altro Transflor

		

(zie ook www.altrotransflor.com)

Opmerking: nalatigheid in het opvolgen van de installatie-instructies van Altro Transflor kan leiden tot een verminderde prestatie
en slipweerstand van de vloer. De vloer moet voor de oplevering grondig worden gereinigd en worden beschermd bij andere
werkzaamheden.
Altro Transflor Meta en Chroma zijn niet geschikt voor ruimtes waar wordt gerookt, omdat de mogelijkheid dat brandende
sigaretten op de grond terecht komen, groot is.
Kleurkeuze
Bij het kiezen van de kleur van de Altro Transflor vloer moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid verkeer in de ruimte.
Neem bij twijfel contact op Smartfloor.
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