
EEN UITSTEKEND 
PRESTERENDE EN EENVOUDIG 
TE REINIGEN POLYURETHAAN

A HIGH PERFORMING 
AND EASY CLEANABLE 
POLYURETHANE

68523 • Iron

57841 • Cold Lava

47124 • Cappuccino

87241 • Fudge

53593 • Concrete

82417 • Vanilla Brilliance

24784 • Cranberry

67403 • Aubergine

67382 • Babylon

76236 • Olive

36519 • Mustard

22427 • Peach

61602 • Ice Blue

68746 • Majestic Blue

800 • Snow White

Als u kiest voor Purfect, kiest u voor 100%
hoogwaardige polyurethaan bekleding welke
eenvoudig te reinigen is. Purfect voldoet aan de
strengste eisen inzake brandweerstand en is
uitermate geschikt voor ruimten waar een
perfecte hygiëne van essentieel belang is. Het
materiaal is vrij van PVC en ftalaten, water-
dicht en voldoet aan de Oeko-Tex en Reach 
norm. Purfect is verkrijgbaar in een groot 
scala kleuren en zodoende geschikt voor alle 
stijlen.

If you choose Purfect, you choose 100%
high-quality polyurethane coating which is easy 
to clean. Purfect meets the strictest require-
ments for fire resistance and is ideal for areas 
where perfect hygiene is essential. The coating is 
free of PVC and phthalates, waterproof and
meets the Oeko-Tex and REACH standard.
Purfect is available in wide range of colors and
thus suitable for all styles.

Ook verkrijgbaar in een smooth kwaliteit. 
(Overige kleuren op aanvraag) / Also available 
in a smooth quality. (Other colors on request)

Purfect

Antibacteriële en schimmelwerende behandeling  
Anti-bacterial and anti-fungal treatment

Hoogwaardig PU coating
High Solid PU coating

Soepele textiel onderlaag
Flexible textile backing

53593 • CONCRETE 53593-S • CONCRETE SMOOTH

110 • Black

58290 • Charcoal

48013 • Cocoa

46508 • Peanut

85352 • Cocos

93086 • Ivory

44184 • Henna

65072 • Velvet Plum

63174 • Vintage Blue

72133 • Pepper Mint

84176 • Bisquit

65307 • Mystic Purple

65066 • Florance

74007 • Kiwi

45633 • Ginger

Made in EuropeWheelmark CRIB 5Waterproof Available from 
stock



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN / TECHNICAL PROPERTIES
BEKLEDING VOOR INTENSIEF, GEMEENSCHAPPELIJK 
EN PROFESSIONEEL GEBRUIK

UPHOLSTERY FOR HEAVY, CONTRACT AND 
PROFESSIONAL USE

WWW.AD2TEXTILES.COM

ENERGIESTRAAT 10

2671 DE NAALDWIJK

E: INFO@AD2TEXTILES.COM

T: +31 (0)174 670 044

Normen/ standards

Trekweerstand / Tensile strength

Scheurweerstand / Tear strength

Wrijvingsweerstand / Abrasion resistance

Naadweerstand / Seam resistance

Uitrekking bij belasting 30N/5cm / Elongation under 30N/5cm 

Hechtingsweerstand / Coating to fabric adhesion

Plooiweerstand / Flex resistance

Combinatie van plooien/wrijving / 

Combinated shear flexing and rubbing

Kleurvastheid / Colour light fastness

> 30 daN / 5 cm

> 22 daN / 5 cm

> 2.2 daN

> 2.0daN

> 500.000

> 16 daN / 5cm

> 16 daN / 5cm

> 11% - 18%

> 3 daN / 5 cm

50.000

30.000

> 6

ISO 1421 : 1998

EN ISO 5470-2 : 2003

Martindale

ISO 13936-1 : 2004

ISO 1421 : 1998

ISO 2411 : 2000

ISO 5402 1:2011

ISO-5981 : 2008

EN ISO 105 B02 : 1994

Samenstelling / Composition

Onderlaag / Backing

Gewicht / Weight

Breedte / Width

Rollengte / Roll length

Dikte / Thickness

100% Polyurethaan / 100% Polyurethane

Katoen / Cotton

595 g/m²   ± 30 g/m²

140 cm

30 ml

1.00 mm  ± 0,10 mm

Brandveiligheid / Flame retardancy

Kwaliteit /Quality

  

BS 5852 : 2006

EN 1021 : 2006

DIN 4102-1B2 : 1998

IMO A 652 : 2010

   

Crib 5

1 & 2

B2

Source 1 & 2

ISO 9001

Wrijfechtheid veslic

(behandeld met 70% ethanol)

Kleurvastheid bij transpiratie / Colour fastness to perspiration

Hydrolysis / Hydrolyse test (10 weeks)

Weerstand tegen bloed & urine / Surface restistance against

blood and urine

Antibacterieel / Antibacterial

Oeko-tex / Oeko-tex

Sanitized Clariant Benelux

According to the Biocidal 

Products Regulation

Active ingredient = silver

Rub fastness veslic

(70% ethanol treatment)

Grade 4/5

Grade 4

Geslaagd / Pass

Geslaagd / Pass

100

ISO 11640 : 1993

ISO 11641 : 1993

EN 12720 : 2009

(EU) No 528 / 2012

Class 1

•  Hoge mechanische weerstand
•  Vrij van PVC en ftalaten  
•  Bestand tegen oliën en alcohol  
•  Bloed en urine bestendig   
•  Bacterie- en schimmelwerende behandeling 
•  Uitstekende brandwerendheid   
•  Beschermd tegen UV-stralen   
•  Getest op schadelijke stoffen   

•  High mechanical resistance
•  Free of PVC and phtalates 
•  Resistant to oils and alcohol    
•  Blood and urine resistant    
•  Anti-baterial and microbial treated    
•  Excellent fire resistance    
•  Resistance to UV-light     
•  Tested for harmful substances

AD Textiles
AD Textiles

Purfect Purfect®
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ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Reinigen met een vochtig doek en neutrale zeep. Vervolgens nawassen met schoon water. Vermijd het gebruik van 

reinigingsproducten die oplosmiddelen bevatten. Vlekken van een balpen en van bepaalde kledingstukken zoals jeans of 

toebehoren moeten onmiddellijk gereinigd worden om een mogelijke migratie te vermijden. Wij kunnen niet verantwoorde-

lijk worden gesteld voor de overdracht van kleurstoffen van jeans en donkere kleding.

CARE ADVICE
Clean with a ph neutral soapy water. Always rinse with clear water. Do not use cleaning products containing solvents. Some 

stains like pen ink and clothing pieces such as jeans or accessories, should be cleaned immediately to avoid any permanent 

absorption into the vinyl. We cannot be held responsible for transfer problems generated by dyes from jeans and dark 

clothing.

GEBRUIKSWIJZE
Geschikt voor alle gebruikelijke stofferingen van meubilair. Geen lijmsoorten gebruiken die oplosmiddelen bevatten.

Lichte kleurverschillen tussen leveringen zijn mogelijk. We raden altijd aan gebruik te maken van materiaal uit dezelfde

productserie. Slight color variations are possible between deliveries. We always recommend to use material from the same run.

MAKING-UP
All the usual procedures for upholstery. Do not use adhesives containing solvents.

DUURZAAM/
LONG LIFE

COMFORTABEL/
COMFORT

HYGIËNISCH/
HYGIENIC


