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1. FABRICATIE
Homogeen en zuiver produkt bekomen door kardering en menging op
« kaardmachine » van lange draden voortkomend van spinnerijen en/of uitrafelen van
stoffen.
Aard der draden
•
•
•

toegelaten : zuiver katoen, gemengd katoen met/en andere natuurlijke vezels
(vlas...) of kunstmatige cellulosieke (viscose, polynosiek...)
geduld : niet opslorpende synthetische vezels (polyester, polyamide...) maar
gemengd met katoen en gebeurlijk viscose / polynosiek ; zuivere wol en
gemengd met katoen of viscose / polynosiek
verboden : minerale vezels (glas, asbest...)

2. KEURING
Een gemiddeld staal is samengesteld op 5 % van de balen van :
• 200 g in een hermetisch recipient voor proef 3.1.
• 1 kg in ondoordringbare zak voor proef 3.3.

3. KENMERKEN
3.1. Dosering (ruw produkt)
3.1.1. Vochtigheid
Na 2 uur tegen 100° C : maximum 10 %
3.1.2. Vetstoffen
Maximum 5 %
3.2. Sortering (gekonditioneerde en genormaliseerde staat)
•
•
•
•

lange draden (minstens 10 cm) : minimum 90 %
korte draden, knopen, kluwen, wat : maximum 9 %
onzuiverheden (papier, touwen, stro) : maximum 1 %
schadelijke stoffen – minerale vezels en harde delen (hout, glas, metaal) : 0 %
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3.3. Samenstelling van de lange vezels
•
•

katoen, gemengd katoen/vlas, vlas...
gemengd katoen/vlas of polynosiek,
viscose/rayon, fibraan) en polynosiek

•

gemengd katoen/viscose, viscose of
polynosiek/synthetisch
wol, gemengd wol/katoen of viscose

•

4. VERPAKKING EN ETIKETTEN
Balen van 50 kg
Etiketten met vermelding van :
• naam van de firma
• aard van de levering
• nummer van de opdracht
• maand en jaar van de levering
Het opschikken der balen en pakken is verboden.
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minimum 60 %

maximum 40 %

