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Digitale en/of geprinte weergave van de kleuren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur. Onder voorbehoud van kleurwijzigingen.Digitale en/of geprinte weergave van de kleuren kan afwijken van de daadwerkelijke kleur. Onder voorbehoud van kleurwijzigingen.
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materiaal:  100% zuiver scheerwol
gewicht:   ca. 530 gr/m1

breedte:   140 cm.
slijtvastheid:   50.000 toeren Martindale
kleurechtheid bij licht: 5-7 (EN ISO 105 – B02; schaal 1-8, max=8)
kleurechtheid bij wrijven: 4-5 (EN ISO 105 x12; wet/dry; schaal 1-5, max=5)
pluizen:   4-5 (EN-ISO 12945-2; schaal 1-5, max=5)

bevat geen zware metalen

brandwerendheid: EN 1021 1&2 · BS 5852, crib 5 · BS 5852 0&1 · BS 476 P. 7, class 1 · 
    Calif. Bull. 117, E · IMO A.652 (16) · MED Certificate IMO · 
    UNI 9175 Class 1 I EMME.

NB: Brandwerendheid hangt af van het gebruikte type schuimrubber en evt. 
vlamwerende behandeling.

DS/16/0206234-4401     DTI Denmark

Gaja ClassicTM voldoet aan 
de criteria van het Europees 
Ecolabel. Het textiel is 
aantoonbaar milieuvriendelijk. 
Het Ecolabel bevordert het 
gebruik van hergebruikte 
vezels en stimuleert gebruik 
van katoen dat afkomstig is uit 
biologische landbouw.

Gaja ClassicTM voldoet aan de 
criteria van het Oekotex label. 
Het Oeko-Tex systeem 
garandeert dat het geteste en 
gecertificeerde textiel vrij is van 
schadelijke stoffen die een risico 
vormen voor de gezondheid van 
de mens.
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Deze k leurenkaart  i s  gedrukt 
op mi l ieuvr iendel i jk  f sc-papier .

Gaja ClassicTM draagt het Wools 
of New Zealand logo als bewijs 
dat deze wol voldoet aan de 
hoogste normen met betrekking 
tot zowel de kwaliteit en het 
milieu.


