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Technical Data Sheet for                             Medica 210 BR 
Artificial leather / Műbőr 

 

Fabric Description / Anyagleírás 
 
Composition : / Összetétel :   50% PU / 50% PA  

Usable Width : / Hasznos szélesség : 150 or/vagy 220 cm 

Nomal Length : / Átlagos tekercshossz : 100 m 

Fabric Weight : / Anyagsúly :  210 g/m2 ± 10% 

Application  : / Felhasználás :  Medical purposes / Kórházi anyag 

Source :   / Származási hely :  EU 

 

Physical Properties 

Fizikai tulajdonságok 

Certification 

Minősítés 

Warp 

Hosszában 

Weft 

Széltében 

Tensile Strength/ 

Szakító Szilárdság (N/5cm): 
EN ISO 1421 250  200 

Ultimate elongation/ 

Nyúlás (%): 
EN ISO 1421 100 140 

 

 

  

Special Properties 

Speciális tulajdonságok 
Certification 

Minősítés 

Value                          

Érték 

Color fastness to dry cleaning/ 

Színtartóság vegytisztítással szemben 

(1-5 scale/fokozat): 
EN ISO 105-D01 5 

Color fastness to light/ 

Színtartóság UV fénnyel szemben  

(1-8 scale/fokozat): 

EN ISO 105-B02 5 

Color fastness to sweat/ 

Színtartóság izzadsággal szemben 

(1-5 scale/fokozat): 

EN ISO 105-E04 5 

Peel adhesion/ 

Fedőréteg tapadás (N/5cm): 
ISO 2411 >30 

Flame retardant/ 

Lángállóság (0-7 crib/fokozat): 
BS 7175 5 

Flame spread test/ 

lángterjedési teszt (index1-3): 

EN ISO 14116 

( EN 533 ) 
index 1 

Resistance to water penetration/ 

Vízállóság (Pa): 
EN  20811 min. 20 000 

Hydrolisis tropical test/ 

Dzsungel teszt (70°C/95%) 

R.H./páratartalom (week/hét): 

ISO 1419 min. 2 

Sterilization/ Sterilizálhatóság  

(134°C / 5 min): 
 Permitted / Szabad 

Antifungi treatment/ 

Gombásodásállóság: 
ASTM G 21-96 Resistant / Rezisztens 

Shrinkage at washing at 95°C/ 

Zsugorodás 95°C-os mosásnál (%): 
EN 25077 max. 5 

Water vapour transmission (g/m2/24h)/ 

Vízgőz átbocsátás (g/m2/24 óra): 

ASTM E 96 / D          

(32,2oC) 
min. 600 

EN ISO 1421 
Rubber- or plastics-coated fabrics - 
Determination of tensile strength, 
welding strength and elongation at 
break. 
Gumi- vagy műanyag bevonatú 
kelmék. A szakítószilárdság és a 
szakadási nyúlás meghatározása. 

EN ISO 105-D01 
Textiles. Tests for colour fastness. 
Part D01: Colour fastness to dry 
cleaning using perchloroethylene 
solvent. 
Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. 
D01. rész: Színtartóság perklór-
etilén oldószeres vegytisztítással 
szemben. 

EN ISO 105-B02 
Textiles. Tests for colour fastness. 
Part B02: Colour fastness to 
artificial light: Xenon arc fading 
lamp test. 
Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. 
B02. rész: Színtartóság mesterséges 
fénnyel szemben: xenon ívlámpás 
vizsgálat. 

EN ISO 105-E04 
Textiles. Tests for colour fastness. 
Part E04: Colour fastness to 
perspiration. 
Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. 
E04. rész: Színtartóság izzadsággal 
szemben. 

EN ISO 2411 
Rubber- or plastics-coated fabrics. 
Determination of coating adhesion. 
Gumi- vagy műanyag bevonatú 
kelmék. A bevonattapadás 
meghatározása. 

BS 7175  
Test for the ignitability of bedcovers 
and pillows by smouldering and 
flaming ignition sources. 
Ágyhuzatok és párnahuzatok 
gyúlékonysági vizsgálata parázsló 
cigarettával és egy vagy több 

gyújtóforrással. 

EN 20811 
Textile fabrics. Determination of 
resistance to water penetration. 
Hydrostatic pressure test.  
Textilkelmék. A vízállóság 
meghatározása. A hidrosztatikus 
nyomás vizsgálata. 

ASTM G 21-96 
Standard Practice for Determining 
Resistance of Synthetic Polymeric 
Materials to Fungi. 
Szakértői vizsgálat a szintetikus 
polimer anyagok Gombásodás 

állóságánának meghatározásához. 
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Cleaning & Care/ Tisztítás és kezelés:  

 

Not use softener. Not use powder detergent. Use only liquid detergent. 

Ne használjunk a mosáskor lágyító adalékot. Csak folyékony mosószert használjunk 

az anyag mosása során. Mosóport ne használjunk. 

  

 

  

 

 

 

 

Date / Kelt         Bechtold Éva 

2013.12.11.            manager / ügyvezető 

ISO 1419 
Rubber- or plasticscoated fabrics – 
accelerated-ageing tests.The PU 
material is put into the test 
chamber and visually examined 
against a control sample at the end 
of each one week period (1 week = 
1 year). 
Gumi- vagy műanyag bevonatú 
kelmék.Felgyorsított öregítési teszt. 
A PU anyagot beteszik egy 
tesztkamrába és szemrevételezéssel 
megvizsgálják a különbséget a 
kontrol  és a teszt anyag között 
minden teszthét végén (1 hét = 1 
év) 

BS EN 25077 
Textiles. Determination of 
dimensional change in washing and 
drying. 
Textíliák. A mosás és a szárítás 
miatt fellépő méret változás 
meghatározása. 

ASTM E 96/D (32,2 0C)             
The test specimen is sealed to the 
open mouth of a test dish 
containing water and the assembly 
placed in a controlled atmosphere. 
Periodic weighings determine the 
rate of water vapor movement 
through the specimen from the 
water to the controlled 
atmosphere. 
A teszt darabot ráillesztik egy vízzel 
megtöltött edény szájára úgy, hogy 
a pára csak azon keresztül tudjon 
távozni és ezt az edényt egy 
kontrollált atmoszférájú helyiségbe 
teszik. A periodikus mérések 
meghatározzák, hogy az edényben 
lévő vízből, hány gramm vízgőz 
jutott át az anyagon a Kontrollált 
helyiségbe.  

EN ISO 14116 (EN 533) 
This international standard specifies 
the performance requirements for 
the limited flame spread properties 
of materials and protective 
clothing. Index 1.: The flame does 

not spread, there are no flaming 

debris, no afterglow, a hole may be 

formed. 

Nemzetközi szabvány, amely 

tartalmazza az anyagok és a 

védőruházatok meghatározott 

lángterjedési tulajdonságait és az 

azokra vonatkozó részletes 

teljesítmény követelményeket. 

Index 1.: a láng nem terjed, 

nincsenek lángoló darabkák, de 

lukat hagyhat a láng 

 

  

 

 

 

 


