
Posh FR

Schoonmaakadvies kunstleder                                                                                                             

Regelmatig afnemen met een schone vochtige doek. Gebruik hiervoor gedestilleerd water of 
gekookt water in verband met kalkaanslag.

Gebruik een neutrale zeepoplossing in combinatie met lauw-warm water om te onderhouden en te 
reinigen. Dit voorkomt aantasting van het kunstleder door huidvetten en andere verontreinigingen 
en bevordert de duurzaamheid.

Bij sterke vervuiling kunt u bovenstaande acties herhaaldelijk uitvoeren.

Gebruik geen oplosmiddelen, chloor, polijstmiddel of chemische reinigingsmiddelen, deze zullen 
het kunstleder onherstelbaar beschadigen.

Vermijd scherpe voorwerpen die krassen of scheuren kunnen veroorzaken zoals pennen, naalden 
en dierenpoten.

Pas op met jeans, tijdschriften en drukwerk, deze kunnen kleurstof afgeven en slecht of niet te 
reinigen vlekken achterlaten.

 

 

Cleaningadvice artificial leather

Regular cleaning with a clean damp cloth. Use distilled water or boiled water in order to avoid 
calcium deposits.

Use a neutral soapsolution in combination with lukewarm water for maintenance and cleaning.

This wil prevent encroachments of the artificial leather by skin fat and other pollutions and will 
improve the sustainability.

For strong pollution you can repeat the above mentioned actions.

Do not use solvents, chlorine, polish or cleaning chemicals. These will damage the artificial leather.

Avoid sharp objects like pins, needles and animalfeet, they can cause scratches and cracks.

Be careful with jeans, magazins and printed matter, these can dye dispensing and will leave uncle-
anable stains behind.

Technische gegevens  / Technical details

140 cm. ca. 30 mtr.

Brandvertragend
volgens
Assessment of
ignitability

Geschikt voor outdoor en indoor toepassingen. Scheepvaart, openbare gebouwen en
projectinrichting.

Suitable for outdoor and indoor use. Ships, public buildings and contract.

Onderhoud/Maintenance
Altijd lauw warm water en een schone doek gebruiken om te reinigen en onderhouden. Gebruik
geen chemische middelen voor de reiniging. Posh FR is bestand tegen alcohol.

Always use luke warm water and a clean towel to clean and maintenace. Do not use synthetic
detergents, solvents, bleaches or abrasives. Posh FR is resistant against alcohol.    

Samenstelling/
Composition

Gewicht/Weight
Breedte/Width
Martindale
Lichtechtheid/Colourfastness
Wrijfechtheid/Rubbing

85% PVC
2% PU
13% PL

Gewicht: 610 gr./m²
Breedte: 140 cm.
Martindale: 100.000
Lichtechtheid: 7
Wrijfechtheid: 5
Antibacterieel
Phthlates vrij
Treksterkte: ketting 305 N
Inslag: 389 N
Rekbaarheid: ketting 56,43%
Inslag: 64,35%
Scheursterkte: ketting 63 N
Inslag: 45 N
Naadsterkte: ketting 303 N
Inslag: 376 N
Sanitized®
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BS 5852 0 & 1
EN 1021 1 & 2
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