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KARTA INFORMACYJNO – TECHNICZNA nr 2-20180109 

          tapetomat®  wallswork®  materiał skóropodobny  Ecoskin FR  
pokryty nadrukiem w technologii lateksowej, przeznaczona do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego 

   OPIS PRODUKTU 

Zastosowanie 

 

 

 

 

Właściwości 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzez odpowiedni spersonalizowany dobór wzoru  i techniki nakładania nadruku na materiał skóropodobny 
powlekany PVC nieprzemakalny. Ecoskin FR zawiera dodatki bakterio i grzybobójcze, skutecznie ograniczające 
rozprzestrzeniania się MRSA, E.coli oraz innych groźnych dla zdrowia drobnoustrojów. Ecoskin FR jest odporny na płyny 
fizjologiczne, alkohol, wodę, oraz środki dezynfekujące. Ecoskin FR spełnia wszelkie wymaganiastawiane wyrobom 
medycznym różnego przeznaczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 lutego 2016 i Dyrektywą Rady 
Europy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDD). Ecoskin FR  posiada strukturę, 
imitującą skórę naturalną nadającą powierzchni atrakcyjności i indywidualnego charakteru. Przeznaczona do dekoracji 
przestrzeni wewnętrznych i   zewnętrznych. Specjalny produkt często używany przez dekoratorów jako obicia mebli np. 
foteli, kanap, tapczanów itp. elementów wyposażenia wnętrz . 
 Cechy produktu: 

 Należy do produktów o wysokiej  trudnopalności, dlatego znajduje zastosowanie do tapicerek mebli 
kontraktowych dedykowanych do miejsc użyteczności publicznej oraz specjalistycznych mebli medycznych 
(fotele zabiegowe, kozetki itp.) a także może być stosowany na tapicerkę automotive, zwłaszcza tam, gdzie 
wymagany jest podwyższony poziom trudnopalności i odporności na bakterie.  

 produkcja spersonalizowana wg wybranego indywidualnie wzornictwa i w ograniczonych ilościach, 

 Nadaje się do indywidualnych projektów przy dekoracji wnętrz, 

  Nie kurczy się i nie rozciąga,  

  odporna na działanie światła i promieni UV, 

■ Reakcja na ogień:  wzdłuż: 0 mm/min wg PN ISO 3795* 

■ Reakcja na ogień:  wszerz: : 0 mm/min wg PN ISO 3795* 

■ odporność na zapalenie – poziom CRIB 5 spełnia wg metody: BS 5852ignition Sourse 5 (TFT test 
certificate)* 

■ Masa powierzchniowa:  >= 600 G/m2 ** 

■ Grubość : 1,1 +- 0,1  mm  wg PN-EN ISO 2286-3 * 

■ Siła zrywająca wzdłuż >= 30 daN/5 cm wg PN-EN ISO 1421 * Metoda 1 

■ Siła zrywająca wszerz >= 20 daN/5 cm wg PN-EN ISO 1421 * Metoda 1 

■ Odporność na ścieranie (bez nadruku) metoda MARTINDALE’a >= 50000 cykli wg PN-EN ISO 5470-2 * 

■ Odporność na ścieranie (bez nadruku) metoda MARTINDALE’a >= 150000 cykli wg PN-EN ISO 12947-4 * 

■ Odporność na bakterie E.coli i MRSA odporny wg. MGS Laboratories certificate 

■ Konstrukcja wyrobu: powłoka:  PVC 100% ; Nośnik : bawełna 100% 

■ nadruk: Tusze HP Latex skład :  Woda: 70-80 %, 2-pyrrolidone: < 20 % , Podstawiony diol: <10 % 

  Pigment: <2,5 %, nieszkodliwa dla zdrowia  i środowiska. 

■ Odporna na korozję biologiczną, 

■ Kolor: dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach dla różnych partii produkcyjnych 

Dostępne rodzaje rodzaj tekstura gramatura wymiary Raport/wymiary 

Ecoskin FR  z nadrukiem  >=600 G/m2 Szer. 145 cm dł. do 4000 cm Foto, wektor/wzór 
spersonalizowany 

Wielkość opakowania  Ecoskin FR  z nadrukiem W jednej roli nawiniętej na gilzie tekturowej o średnicy 8 cm. Rola o szer. Do 145 cm oraz 
długości do 4000 cm / wymiar spersonalizowany   

Skład chemiczny: Nie zawiera: FTALANÓW (DEHP, BBP, DBP, DINP, DNOP i pozostałych) *** 
Nie zawiera związków: AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs *** 

 Bez aklimatyzacji    ** bez aklimatyzacji i suszenia   *** dopuszczalna zawartość w ilościach śladowych nieprzekraczających 
dopuszczalnych norm i przepisów dla zalecanego zastosowania 

   SPOSÓB UŻYCIA 
UNIKAJ KURZU – nie dopuszczaj do pozostawienia na powierzchni Ecoskin FR  kurzu, brudu, plam i innych zanieczyszczeń. 
CZYŚĆ REGULARNIE MATERIAŁY OBICIOWE – minimum raz w tygodniu oczyść tkaninę z bieżących zanieczyszczeń (kurzu). Możesz to zrobić 
ręcznie za pomocą miękkiej szczotki lub używając odkurzacza z końcówką przeznaczoną do mebli. Podczas czyszczenia unikaj nadmiernego tarcia 
oraz odkurzania na wysokim poziomie mocy, aby nie uszkodzić włókien tkaniny i nadruku. 
CHROŃ PRZED PROMIENIAMI SŁONECZNYMI MATERIAŁY OBICIOWE – unikaj wystawiania Ecoskin FR  na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 
CHROŃ PRZED ŹRÓDŁAMI CIEPŁA – nie wystawiaj tkaniny na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak np. kaloryfer. Zachowaj odstęp 
od źródła ciepła do Ecoskin FR  minimum 30 cm. 
NIE SUSZ Ecoskin FR  SUSZARKĄ – materiałów obiciowych nie należy suszyć przy pomocy źródeł ciepła takich jak grzejnik, suszarka, żelazko itp. 
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ZABRUDZENIA USUWAJ JAK NAJSZYBCIEJ – w przypadku zabrudzenia Ecoskin FR  wyczyść ją natychmiast za pomocą wilgotnej ściereczki lub w 
przypadku zabrudzenia skóry syntetycznej używając gumki do mazania (zgodnie ze wskazówkami podanymi poniżej). 
CHROŃ PRZED ZAMOCZENIEM – nie narażaj Ecoskin FR  na nadmierne zwilżenie, zamoczenie. Dłuższy kontakt z wodą może naruszyć strukturę 
tkaniny i zmniejszyć lub całkowicie zlikwidować skuteczność technologii ułatwiających utrzymanie tkaniny w czystości. 
CHROŃ PRZED ZWIERZĘTAMI – unikaj kontaktu Ecoskin FR  ze zwierzętami domowymi, które mogą uszkodzić strukturę tkaniny i nadruk. 
NIE PRZYKRYWAJ TKANINY – w celu uniknięcia nadmiernego i przyspieszonego pillingu (efektu kulkowania), nie przykrywaj Ecoskin FR  narzutami 
i kocami. Zjawisko mechacenia powstaje w efekcie łączenia włókien narzuty z włóknami Ecoskin FR  obiciowej. 
UWAŻAJ NA ŚRODKI CZYSZCZĄCE – stosowanie środków czyszczących innych niż szare mydło może spowodować zmiany kolorystyczne Ecoskin FR  
. Do zlikwidowania silnych zabrudzeń dopuszczone jest używanie niewielkiej ilości szarego mydła. Kontakt z kremami, dezodorantami, 
rozpuszczalnikami i amoniakiem oraz środkami chemicznymi na bazie alkoholu lub nafty zwykle powoduje odbarwienia skóry syntetycznej.  
DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI NIGDY NIE UŻYWAJ: 

 Szorstkich i/lub twardych gąbek, ściereczek czy szczotek, 

 Środków do czyszczenia innych niż szare mydło, 

 Odplamiaczy, środków wybielających, środków piorących (proszków, płynów, żeli), roztworów ropopochodnych, środków    
            chemicznych  na bazie alkoholu, rozpuszczalników, amoniaku, zmywaczy do paznokci oraz środków dezynfekujących 

Powyższe substancje/przyrządy mogą trwale uszkodzić strukturę skóry syntetycznej. Pojawia się zmniejszenie lub całkowite zniszczenie 
skuteczności technologii i systemów ułatwiających utrzymanie Ecoskin FR  w czystości na co dzień. Mogą powstawać przebarwienia, rysy, 
pęknięcia, a nawet całkowite uszkodzenie (wypalenie). W przypadku rozlania na Ecoskin FR  substancji płynnej natychmiast zbierz ją za pomocą 
ręcznika papierowego lub chłonnej ściereczki (nie wcierając płynu w tkaninę), w przypadku zabrudzenia substancją stałą zbierz jej nadmiar 
łyżeczką, nie wcierając substancji w Ecoskin FR  . Następnie przetrzyj zabrudzoną powierzchnię miękką wilgotną ściereczką lub gąbką wykonując 
okrężne ruchy, od krawędzi do środka plamy. Ściereczkę co jakiś czas obracaj na czystą stronę, aby uniknąć rozcierania zanieczyszczenia. W 
przypadku uporczywego zabrudzenia użyj dodatkowo niewielkiej ilości szarego mydła. Po usunięciu zabrudzenia zmyj resztki mydła, jeśli go 
używałeś i pozostaw do wyschnięcia . Powierzchnia licowa Ecoskin FR  jest wodoodporna, dzięki czemu wyeliminowaliśmy problem plam po 
rozlanych płynach – ciecz nie wnika we włókna, a zatrzymuje się na ich powierzchni. Wystarczy przyłożyć papierowy ręcznik lub chłonną 
ściereczkę, które wchłoną płyn. 

KONSERWOWANIE TKANINY 

Podczas normalnego użytkowania tkaniny powłoki ułatwiające czyszczenie oraz wodoodporności ulegają naturalnemu ścieraniu, powodując 
zmniejszenie ich skuteczności, co jest cechą naturalną, nie podlegającą gwarancji. W celu utrzymania pełnych właściwości zastosowanych 
technologii przez cały okres użytkowania Ecoskin FR  zalecamy jej konserwowanie raz na rok środkiem EASY CLEAN & WATERPROOF InSpray lub 
H2O CLEAN & WATERPROOF InSpray, w zależności od  rodzaju tkaniny, w którą ubrany jest Twój mebel. 

PAMIĘTAJ!  
TYLKO REGULARNE – RAZ NA ROK – KONSERWOWANIE TKANINY DEDYKOWANYM ŚRODKIEM GWARANTUJE WODOODPORNOŚĆ I ŁATWE JEJ 
CZYSZCZENIE. 
WARTO WIEDZIEĆ 
Technologia Waterproof zabezpiecza tkaninę przed wnikaniem w jej głąb większości płynów, takich jak sok, woda, wino czy napoje gazowane. 
Cechą naturalną jest mniejsza skuteczność technologii w przypadku płynów ciepłych (np. herbata, kawa), które mogą wnikać w tkaninę, co nie 
podlega gwarancji. 
USUWANIE PLAM I ZABRUDZEŃ – MATERIAŁY OBICIOWE BEZ SYSTEMÓW UŁATWIAJĄCYCH USUWANIE PLAM I ZABRUDZEŃ 
W przypadku rozlania na tkaninę substancji płynnej natychmiast zbierz ją za pomocą ręcznika papierowego lub chłonnej ściereczki (nie wcierając 
płynu w tkaninę), w przypadku zabrudzenia substancją stałą zbierz jej nadmiar łyżeczką, nie wcierając substancji w tkaninę. Następnie przetrzyj 
zabrudzoną powierzchnię miękką wilgotną ściereczką lub gąbką wykonując okrężne ruchy, od krawędzi do środka plamy. Ściereczkę co jakiś czas 
obracaj na czystą stronę, aby uniknąć rozcierania zanieczyszczenia. W przypadku uporczywego zabrudzenia użyj dodatkowo niewielkiej ilości 
szarego mydła. Po usunięciu zabrudzenia zmyj resztki mydła, jeśli go używałeś i  wytrzyj do sucha (dot. skór syntetycznych w tym Ecoskin FR  ).  

WSKAZÓWKI 

 Wady produktu: Przed opuszczeniem fabryki tkanina jest zawsze starannie kontrolowana. Ze względu na technologię produkcji 
sporadycznie mogą wystąpić wady, które zaznaczone są na brzegu tkaniny i rekompensowane przez odpowiedni naddatek długości. 
Tego typu usterki nie stanowią podstawy do reklamacji. Produkty spersonalizowane: Tkaniny tzw. spersonalizowane, tzn. 
wyprodukowane wg wymiarów i wg wybranego przez Zamawiającego projektu (wzoru) nie podlegają zwrotowi jak inne produkty 
zamawiane przez internet lub poza sklepem stacjonarnym. Wyjątkiem są tkaniny  posiadające wady fabryczne w zakresie, 
uniemożliwiającym ich użycie. 

 Uwaga: zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania 
wszystkich występujących w praktyce zastosowań. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się 
kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem. 
Doradztwo techniczne Doradztwo techniczne: Tel. 815360233 lub  605602624 email:  info@tapetomat.pl 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Karta informacyjno-techniczna, stan na październik 2017 Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych 
doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną 
odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i 
zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.  
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