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MLIADIIQZKALJSEIi:
Absorpce kapalin
b1'la stanorena podle CSN EN ISO 907,1-f. odst.S

.
.
-

klirnatiz,ace zkušehnich vzeirků: teplota: {2(}t])"C: re|' v|hkrrst: {ó5*2},0/o
rozměr zkušehníhrr r,ztlrku: l00x l {}0 mm
ptrcel zkuŠebnich r.zorkÚ: 5
pouŽitá kapalina: motoro\ý o|e"i ".G0['EM M ó A.'
hustota motclrtrr.ého ole.ie ..GoL,EM M ó A.. {hustota : {}"8Ó kg'dnr.])
Výsledek: absorpce kapalin3 r. 9'r' a směrodatná odchylka
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Vpichovaná netkaná textilie

označení: FIBRosoRB
materiálové s|ož.ení : | 00% pol.v-propylen
ploŠná hmotnost: 200 g.m..: 400 g.m..
V lastnosl

zkuŠebni
metoda

nrěřicí

zjiŠtěnéhodnoq.

iednotka

PloŠnáhmtrtnosl

200 g.m-2
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Absorpce kapalin

CSN EN ISO
9073-6 odst.5
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