TUMLE Ekoöverdrag
TUMLE Ekoöverdrag är den nya generationen av brandhämmande tekniska textilier speciellt
utformade för produkter i sängen.
Tyget är en stickad jersey med ett brandhämmande polyuretan membran. Ekoöverdraget är det
första naturliga tyget på marknaden som kombinerar brandhämmande, vätsketäta, stretchbara och
andningsbara egenskaper.

Naturligt överdrag
Tyget i Ekoöverdraget är naturlig cellulosa, från trä, och är 100% biobaserad. I jämförelse med andra
vanliga produkter på marknaden så innehåller det inte några farliga kemikalier och det har testats
enligt Oeko-tex Standard 100 och fått en klass 1 produktkategori. Det innebär att det möter de
humanekologiska krav som idag finns för barn upp till 3 år.
Cellulosatyget kommer från hållbara skogsplanteringar. Produktionsprocessen karaktäriseras av sitt
ansvar mot miljön. Som exempel används endast 1 % av mängden vatten som används för att odla
konventionell bomull.

Brandhämmande
Ekoöverdraget är ett brandhämmande och självsläckande tyg och det varken smälter eller formar
droppar. Efter brand bildas ett lager av kol som agerar som ett skydd för att förebygga spridning av
branden samt skyddar så att inte kudden tänds.
Ekoöverdraget har testats och klarat flera olika standarder för brandhämmande produkter: BS7175
upp till CRIB 7, EN597, ISO12952, IMO Part 9, CFR Title 16 Part 1632,
Ekoöverdraget har en integrerad brandhämning till skillnad från andra material där det ligger på
ytan. Detta gör att det är tåligt för tvätt och efter 50 tvätt-/torkcykler i 92 grader Celsius finns de
brandhämmande egenskaperna fortfarande kvar.

Vätsketät & termoreglerande
Ekoöverdraget är vätsketätt och ger skydd mot vätskespill, fläckar, bakterier och allergener.
Ekoöverdraget är andningsbart och leder bort ånga. Detta gör att värme och fukt minskas, vilket ger
en torr och behaglig miljö att vara i.
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Hypoallergen
Fibrerna i Ekoöverdraget är helt naturliga från trä. De är exceptionellt rena, utan bekämpningsmedel
eller andra jordbrukskemikalier, samt producerade i en eko-vänlig produktion.
Den mjuka ytan på Ekoöverdraget är väldigt behaglig mot huden och rekommenderas till känsliga
personer.

TUMLE ekoöverdrag finns i följande varianter.
Artikelnummer
460109
460119
460309
460709
460719
460739
460809
460919

Benämning
Ekoöverdrag till Stor banan
Ekoöverdrag till Liten banan
Ekoöverdrag till Liten halvmåne
Ekoöverdrag till Liten fyrkantskudde
Ekoöverdrag till Stor fyrkantskudde
Ekoöverdrag till Kort fyrkant
Ekoöverdrag till Stor halvmåne
Ekoöverdrag till Tjock barnnackkudde
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