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Qwiz Curtain
Härdighet mot nötning
Tester efter tester har visat att textilien har enastående grund-
värden. Vid testningar har tygernas nötningstester vida överstigit 
både 50.000 och 70.000 Martindale. 

Färgsättning
Acqwool arbetar med en egen färgskala. I specialfall kan färg-
inställningar skräddarsys då med tillgång till 250 färger. 

Qwiz Curtain är en ljuddämpande gardin som är unikt stickad i 
100% ull. Textilien är helt formbar och elastisk i alla riktningar. 
Komforten och rörelseförmågan bibehålls utan att förlora någon 
passform. 

Tester och dokumentation
Qwiz Curtain har genomgått en rad olika tester och prov senaste 
åren med testvärden som kan få alla de traditionella 
tygtillverkarna att häpna. Acqwool samarbetar kontinuerligt 
med Textilhögskolan i Borås och SwereaIVF, är de  tillsammans 
garanter för att korrekta testninger, kontroller och testvärden 
har utförts.

Skötselråd
Torra fläckar som sitter löst på textiliens yta kan borstas bort 
med mjuk borste. Textilierna tål kraftig borstning. För våta fläckar 
kan textilien rengöras med vatten, tvättmedel och borstning 
utan att skada den textila ytan. Textilierna kan naturligtvis även 
dammsugas och kemtvättas.

Allergi
Det finns inga belägg för att en ulltextilie orsakar allergiska       
reaktioner. Ullfibern drar till sig mindre damm än t ex syntet-      
fibern eftersom den senare är statiskt elektrisk. 

Miljö
Qwiz Curtain består enbart av naturmaterial från fibrer till färdig 
produkt.

Ljusäkthet
Tester som vår garnleverantör gjort visar att färgäktheten ligger 
mellan 3-4 vid längre tids exponering för solljus, då det bästa 
ljusäkthetsvärdet är 5.

Brinner inte
Materialval av textilier för offentlig miljö är mycket begränsat efter-
som kravet på svårantändlighet är avgörande. Qwiz Curtain 
uppfyller detta krav enligt: SS-EN 1021-2:1994.
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