
PREMIUM
PREMIUMSORTIMENT

SIGNATURES
SIGNATURES

MARKENZEICHEN

Fire proof norm
Normy pro ohnivzdornost
Brandschutznorm

BS 5852 crib 5
B2 (DIN 4102)
EN 1021.1-2
IMO A652

Abrasion resistance (ISO 5470-2)
Oděruvzdornost Martindale
Scheuertouren

500 000 cycles (12 KPa)

Colour fastness to arti�cial light
Stálobarevnost na umělém světle
Lichtechtheit

≥ 6

E�cacy against bacteria (MRSA).
Účinnost proti bakteriím (MRSA).
Wirksamkeit gegen Bakterien (MRSA).

Clean regularly with a pH neutral soap and a 
soft brush. Always rinse with clear water. Do not 
use strong detergents, solvent cleaners, polish, 
wax, patent chemicals or other products not 
recommended by Cotting. Some stains like ball 

pen, co�ee, wine, eosin and also jeans, should be cleaned 
immediately to avoid any permanent absorption into the 
vinyl. Be careful: we cannot be held responsible for transfer 
problems generated by dyes of poor quality. Cotting waives 
all responsibility for problems arisen out of ignoring the 
cleaning instructions.

Regelmässige Reinigung mit lauwarmen Wasser, pH 
neutraler Seife und einer weichen Bürste. Verwenden 
Sie keine starken, abrasiven oder lösungsmittelhaltige 
Reinigungsmittel, Polituren, Wachse, chemische Reiniger 
oder andere, nicht von Cotting empfohlene Produkte. 
Flecken insbesondere von Kugelschreibern, Kaffee, Wein, 
Blut oder Jeansstoff sollten sofort gereinigt werden, da sie 
später unter Umständen nicht mehr rückstandslos entfernt 
werden könnten. Warnung: Cotting übernimmt keine Haftung 
dafür, dass Verfärbungen des Kunstleders durch nicht 
ausreichend farbbeständige Textilien verursacht wurden. 
Cotting übernimmt keine Haftung für Probleme, die durch 
die Nichtbeachtung der Pflegehinweise entstanden sind.

Composition
         Složení  / 

Materialzusammensetzung

PU 68 %
Cotton 32 %

Weight
Hmotnost / Gewicht

595 g +/- 30 g/m²

Width
Šířka / Breite

138 / 140 cm

Roll length
Délka role / 
Rollenlänge

≈ 30 ml

Thickness
Tloušťka materiálu / 

Materialstärke

-

Rub fastness veslic
(70% ethanol – ISO 11640): Grade 4/5.
Odolnosti vůči čištění
(zkouška 70% ethanol - ISO 11640): stupeň 4/5.
Widerstand gegen Reinigungs 
(70% ethanol – ISO 11640): Grade 4/5.

Surface resistance to blood and urine (EN 12720).
Povrchová odolnost vůči krvi a moči (EN 12720).
Oberflächenwiderstand zu Blut und Urin (EN 12720).

Colour fastness to perspiration (ISO 11641): Grade 4.
Odolnost vůči pocení (ISO 11641): stupeň 4.
Schwitzenbeständigkeit (ISO 11641): Grade 4.

Oekotex Standard 100 Con�dence in textiles. 
Tested for harmful substances. / Class 1.
Textilní ověření. Zkouška škodlivých látek podle 
Oekotex Standard 100 / třída 1
Textiles Vertrauen. Geprüft auf Schadstoffe nach 
Oekotex Standard 100/Class1

PVC free
bez PVC
PVC frei

Low temperature resistance (DIN EN 1876-1)
Odolnost vůči teplu
Temperaturbeständigkeit

- 40°C

Hydrolysis: no loss of quality after 10 weeks 
(jungle test)
Hydrolýza:  žádné zhoršení po 10 týdnech
Hydrolysis  :  keine Verschlechterung nach 10 Wochen
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BIOcompatible
ISO 10993-10 : 2014

BIO
Compatible

USE  IN-OUTDOOR UPHOLSTERED SEATS

VERWENDUNG  POLSTERMÖBEL INNEN-UND AUSSENBEREICH
POUŽITÍ      ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

Pravidelně čistit vlažnou vodou, pH neutrálním mýdlem 
a jemným kartáčem. K čištění nepoužívejte žádné silné a drs-
né prostředky a  čistící prostředky obsahující  rozpouštědla, 
politury, vosky či chemické čističe nebo jiné, od výrobce 
nedoporučené. Používejte jen speciální čistící prostředky 
pro čištění PU koženek. Znečištění zejména od kuličkových 
psacích per, kávy, vína, krve nebo džínoviny by mělo být  
odstraněno okamžitě, protože později  usazenou špínu již 
nepůjde v některých případech zcela odstranit.  Upozornění:  
výrobce neodpovídá za zabarvení koženky textiliemi s ne-
dostatečnou stabilitou barvení textilie. Výrobce neodpovídá 
za žádné problémy, které budou způsobeny nedodržením 
pokynů k čištění.

LIMA
PRÉMIOVÝ /


