Qwiz Tyg

Qwiz Tyg är ett slätt svensktillverkat tyg i 100% ull. Tyget består enbart av naturmaterial från fibrer till
färdig produkt. Endast vatten och värme tillförs i produktionen. Textilien är väldigt lättarbetad då den är helt
formbar och elastisk i alla riktningar. Tyget stickas i alla våra standardfärger med möjlighet till kundspecifika
önskemål. Vårt tyg har en hög ljusäkthet samtidigt som det är ett slitstarkt tyg, vid testningar har tygernas
nötningstester överstigit 50.000 Martindale.
Tjocklek

Standardfärger

85 / 100 / 140 cm
85 / 100 / 140 cm
85 / 120 cm

Format

minst 11 m
minst 13 m
minst 15 m

Vikt
2 mm: ca. 600 g/m²
3 mm: ca. 725 g/m²
4 mm: ca. 900 g/m²
Miljö
Ytskikt av 100% ull, ett naturmaterial från fiber till färdig
produkt. Hållbart producerat i Sverige vid Hornborgasjön.
Antistatiskt
Ullfibern drar till sig mindre damm än t ex syntetfibern
eftersom den inte är statiskt elektrisk.
Brandegenskaper
Ull är ett svårantändligt material.
Färgsättning
Acqwools färgskala består av 20 standardfärger med
möjlighet att tillgodose kundspecifika önskemål.
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100 Vit

301

Mörkgrön

111 Natur

400

Turkos

102 Beige

401

Blå

104 Mellanbrun

404

Mellanblå

103 Brun

403

Ljusblå

201 Ljusgrå

402

Violett

204 Mellangrå

500

Röd

202 Mörkgrå

501

Mörkröd

203 Svart

502

Orange

300

600

Gul

Grön

Konfektionering
Efterbearbetnings processen resulterar i mycket
formstabila produkter. Textilien behöver därför inte
konfektioneras, det är bara att klippa materialet till
passande längd.
Ljusäkthet
Tester som vår garnleverantör gjort visar att färgäktheten
ligger mellan 3-4 vid längre tids exponering för solljus, då det
bästa ljusäkthetsvärdet är 5.
Skötselråd
Torra fläckar som sitter löst på textiliens yta kan borstas
bort med mjuk borste. Textilierna tål kraftig borstning. För våta
fläckar kan textilien rengöras med vatten, tvättmedel och
borstning utan att skada den textila ytan. Textilierna kan
naturligtvis även dammsugas och kemtvättas.
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B&L Lund AB, Bolum Samuelsgården 14, 521 98 Broddetorp

Alla våra produkter tillverkas i
Broddetorp vid Hornborgasjön.

info@acqwool.se

www.acqwool.se

