Miljöinformation Duro
Duro arbetar ständigt med ett miljötänk och vi tror på hållbart företagande.
Vi har sedan 60-talet haft ett unikt miljöarbete och tillverkat tapeter, i vår
fabrik utanför Gävle, som inte skadar miljön. Vår produktion genomsyras
av hänsyn för miljön, det ger oss en bra miljö i och utanför fabriken.

Tapeter med med fokus på miljön

På Duro arbetar vi ständigt med ett miljötänk, från vårt egna laboratorium till
i trycksalen. Vi har ett unikt miljöarbete och tillverkar tapeter som inte skadar
miljön. Vi arbetar än idag med detta som ett kriterium, och väljer material och
tillverkningsprocesser som är miljövänliga. Vi orsakar därför inget farligt avfall
i vår produktion, vilket leder till att vi har en bra miljö.
Våra produkter är CE-märkta enligt europanormen för tapet SS-EN15102.
Märkningen innebär att våra produkter överensstämmer med EU:s direktiv
om emission av formaldehyd, tungmetaller och en rad andra farliga ämnen.

Allergi- och astmavänliga tapeter

Alla Duros tapeter är tillverkade helt utan material som kan orsaka allergiska
eller astmatiska reaktioner. Våra tapeter är även fria från tungmetaller, PVC,
lösningsmedel och andra skadliga ämnen.

Fri från lösnings- eller konserveringsmedel
Eftersom vi enbart använder oss av egenproducerade vattenbaserade färger
vid framtagningen av våra tapeter innehåller därför inte våra produkter eller
råvaror några lösnings- eller konserveringsmedel.

Återvinning och avfall

Duro arbetar med en hållbar hantering av överblivet material, där återvinning har
ett viktigt fokus. I produktion omvandlas överblivet papper till ny pappersråvara
vid svenska pappersbruk eller till värme i fabriken, och på så sätt återvinns det
till energi. Överskottsfärg tas hand om på ett miljövänligt sätt, då vi bl a återanvänder den till andra produktioner. Duros tapeter klassas ej som farligt avfall.
Alla våra förpackningarna är återvinningsbara. Duro är anslutna till återvinningsorganisationen FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) och genom
det tar vi ansvar för de förpackningsmaterial vid sänder ut på marknaden.

Formaldehyd

Formaldehyd förekommer naturligt i pappersmassa, därför kan formaldehyd
från tapeter detekteras. Under Duros produktion sker ingen tillsats av formaldehyd för tillverkning av den färdiga tapeten.
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Information QuickUp-tapet
QuickUp-tapet är en non woven-tapet, vilket innebär att du vid uppsättning
limmar direkt på väggen och sedan sätter tapeten kant i kant. Uppsättningen
är snabb och enkel, och dessutom får du finare skarvar eftersom man slipper
överlappningen. Tapeten har även hög opacitet för att kunna täcka över
en underliggande tapets mönster, utan att det syns igenom.
Basmaterial: en special non-woven av cellulosa och polyesterfibrer
Dimensioner: längd 10,05 m, bredd 0,53 m
Användningsområde: väggdekoration inomhus

Högtvättbar tapet

Duros tapeter är högtvättbara och slitstarka enligt standard EN 233. Ytan kan
rengöras från smuts med en trasa, borste och såpvatten. Vattenbaserade hushållsfläckar kan enkelt tvättas bort men fläckar av olja, fett eller andra lösningsmedelsbaserade ämnen kan inte förväntas att helt försvinna (vissa fettfläckar kan åtgärdas
om de genast avverkas från tapetens yta).

Ljushärdighet

Ljushärdigheten på Duros samtliga tapeter är mellan 6-8 på en skala 1-8, där 8 är
bäst betyg enligt standard ISO 105-B02. Det innebär att du efter en lång tid ska
kunna flytta en tavla utan att det efterlämnar några ljusfläckar.

Hög opacitet

Vårt QuickUp-material, tillsammans med våra egentillverkade färgers täckförmåga,
skapar en tapet med hög opacitet som täcker de flesta underlag. Förmågan att
dölja underlagets nyans motsvarar i stort sett våra högtäckande papperstapeter.

Dimensionsstabilitet

Duro har en högklassig non-woven med en maximal svällning på 0,2% tvärs. Detta
garanterar; utmärkta skarvar, minskad risk att tapeten sväller, bildar bubblor eller
krymper när tapeten torkar (minimerar risk för vita skarvar vid torkning).

Brandklassning

Våra QuickUp-tapeter har brandklassen B-s1, d0 enligt standard EN 13501: 2002.
Detta är den bästa brandklassificeringen ett ytskikt kan ha. Motsvarar gamla klass I.

Limrekommendation

Använd lim anpassat för nonwoven-tapeter enligt märkning på tapetens etikett, i
produktinformation på vår hemsida eller i kollektionsböckerna. Applicera limmet
på väggen. QuickUp-tapeten sätts sedan upp på den limmade väggen kant i kant.
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Information Papperstapet
Papperstapet är den klassiska tapeten som monteras på traditionellt vis.
Detta innebär att du förlimmar baksidan på dina förskurna tapetvåder och
låter de svälla i 5 minuter. Sedan sätts våderna kant i kant som vid tapetsering
av QuickUp-tapeter (alt med ett litet överlapp, se rulletikett). Duros papperstapeter har en hög opacitet som täcker en underliggande tapets mönster.
Basmaterial: specialpapper för tapet
Dimensioner: längd 10,05 m, bredd: 0,53 m
Användningsområde: väggdekoration inomhus

Högtvättbar tapet

Duros tapeter är högtvättbara och slitstarka enligt standard EN 233. Ytan kan
rengöras från smuts med en trasa, borste och såpvatten. Vattenbaserade hushållsfläckar kan enkelt tvättas bort men fläckar av olja, fett eller andra lösningsmedelsbaserade ämnen kan inte förväntas att helt försvinna (vissa fettfläckar kan åtgärdas
om de genast avverkas från tapetens yta).

Ljushärdighet

Ljushärdigheten på Duros samtliga tapeter är mellan 6-8 på en skala 1-8, där 8 är
bäst betyg enligt standard ISO 105-B02. Det innebär att du efter en lång tid ska
kunna flytta en tavla utan att det efterlämnar några ljusfläckar.

Brandklassning

Duros papperstapeter har brandklass Klass I på obrännbart underlag, klass II på
gipsskiva, enligt standard SS 02 48 23 (NT FIRE 004).

Hög opacitet

Vårt noggrant utvalda specialpapper, tillsammans med våra egentillverkade färgers
höga täckförmåga, skapar en tapet med hög opacitet som täcker underlaget helt.

Limrekommendation

Använd lim eller tapetklister anpassat för papperstapeter enligt märkning på
tapetens etikett, i produktinformation på vår hemsida eller i kollektionsböckerna.
Limmet skall appliceras på tapetens baksida och därefter skall man låta den
svälla i ca 5 minuter innan den sedan sätts upp på väggen.
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