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Palladium 
 
Характеристики товару 
Відповідно / According: DIN EN 14465: 2006 

Термостібка / Quilting 
Довжина рулону / Roll length 
Робоча ширина / Usable width 
Вага / Weight 
Склад / Composition 

 

: ~50 м 
: 142 см (± 2 см) 
: 340 г/м2 (± 5%) 
: 100% Поліестер / Polyester 

Тест / Test Метод тестування 
Test method 

Од. вим. 
Unit 

Результат / Result 

Основа / Warp Утік / Weft 

Стійкість до стирання / Abrasion resistance 
EN ISO 12947-1 
EN ISO 12947-2 

Циклів / Revs. 110 000 

Тест на пілінг / Resistance to pilling 
EN ISO 12945-2 

(2 000) 
Балів / Grade 4-5 

Розсунення шва / Seam slippage EN ISO 13936-2 мм 1,3 1,0 

Міцність на розрив (пневматичний тест) / 
Bursting strength 

EN ISO 13938-1 кПа > 700 

Стійкість фарбування до тертя / 
Colour fastness to rubbing 

EN ISO 105-X12 Балів / Grade 
сухий / dry вологий / wet 

4-5 4-5 

Стійкість фарбування до світла / 
Colour fastness to light 

EN ISO 105-B02 Балів / Grade 4-5 

 
Азобарвники / AZO dye stuffs 
Негорючість / Fire protection 
Додаткова інформація / Additional information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Випробування проведені / Tested by

 
: Не виявлено / Undetectable 
: На замовлення / On request (BS 5852) 
: Продукт відповідає директиві ЄС 2002/61/EC та Європейській Директиві про хімічні 

речовини (ЄС) № 1907/2006 (REACH)  
Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and European Chemicals Directive 
(EC) No. 1907/2006 (REACH) 
 
Через технологічні умови виробничого процесу може бути різниця в відтінках різних партій 
товару. 
Due to the technological conditions of the production process, there may be 
differences in the shades between each production batch. 
 

: CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium 
Carl-Bertelsmann-Str. 66 / 33332 Gϋtersloh – Germany 

 

Результати випробувань були зібрані з різних зразків і тому представляють середні орієнтовні значення. 
Test results were gathered from various samples and therefore represent average indicative values. 

Технологія WATER REPELLENT обмежує поглинання рідини – розлита рідина (вода, кава, вино) формує крапельки і не проникає всередину тканини. 
• Це полегшує утримання в чистоті 
• Зменшує всмоктування рідини тканиною 
• Мінімізує ризик забруднення тканини 

WATER REPELLENT technology limits liquid absorption – spilled liquid (water, coffee, wine) is formed into droplets and does not penetrate the inside of the fabric. 
• Makes it easy to keep clean 
• Reduces liquid absorption 
• Minimizes the risk of the fabric getting dirty 


