Voor naden die net zo lang
meegaan als het weefsel.

naaigaren

Voor marine en buitenproducten is GORE® TENARA®
Naaigaren de veelzijdige, hoogwaardige keuze:
• Ontworpen voor naaien op hoge snelheid
• Vele kleuropties beschikbaar
• Zal niet vervagen, vlekken of verkleuren
Het zal niet verslechteren door blootstelling aan:
• UV-straling in zonlicht
• Schimmel, meeldauw of zure regen
• Reinigingsoplossingen, zout water en industriële
verontreinigende stoffen
In feite zal GORE® TENARA® Naaigaren het weefsel waarin
het wordt genaaid nog overleven.

Gore garandeert het!*

naaigaren

Gaat gegarandeerd lang me

Premium kwaliteitsmerk

Belichting: Woestijn van Arizona, VS

Schoonheid die blijft

trekkracht

GORE® TENARA®
Naaigaren

1e jaar

Aanvankelijk
GORE® TENARA®
naaigaren

2e jaar

Polyester

Polyesterdraad

3e jaar

Katoen/polyester

Niet beïnvloed door zonlicht Verbeter uw reputatie
GORE TENARA Naaigaren behoudt
zijn sterkte, zelfs na regelmatige
blootstelling aan UV-zonlicht.
UV-bestendigheid is ingebouwd in
de draad, en er is geen coating of
additieven die kunnen slijten.
®

®

Weerbestendig
GORE® TENARA® Naaigaren blijft
flexibel en sterk in zowel extreem
warme als koude omstandigheden.
Het neemt geen water op en het is
bestand tegen zure regen, zout water,
vervuiling, sneeuw en bevriezing.

Eenvoudig te reinigen

Het gebruik van GORE TENARA
Naaigaren vertelt uw klanten dat ze
een hoogwaardig product kopen dat
is gemaakt om lang mee te gaan, met
duurzame naden en een merk dat
wordt ondersteund door meer dan 25
jaar ervaring van het bedrijf dat het
product uitgevonden heeft.
®

®

Om de voordelen van TENARA® garen te
helpen promoten heeft Gore toonaangevende marketingondersteuning en
-materialen.

Primaire toepassingen
Buiten

Scheepvaart

- Luifels
- Tuinstructuren
- Buitenbekleding
- Terrasmeubilair
- Zonnebescherming en zonnezeilen
- Zwembadafdekzeilen
- Parasols

- Zitkussens
- Bimini tops
- Bootafdekzeilen - Zijgordijnen
- Bootbehuizingen - Stoffering
- Bootkappen
- Zeilhoezen
- Zeilen

GORE® TENARA® Naaigaren
wordt niet aangetast door zuren,
logen, bleekmiddel en chemische
reinigingsmiddelen en het vlekt niet.

Kleuren vervagen niet
De gekleurde draad is gemaakt met
niet-vervagende pigmenten die zeer
goed bestand zijn tegen licht, waardoor
de draad zijn duidelijke verschijning
behoudt in de loop van de tijd. GORE®
TENARA® naaigaren is gepigmenteerd
- niet geverfd. Door de bijzondere
eigenschappen van het materiaal
is GORE® TENARA® naaigaren zeer
kleurvast.**

**Volgens DIN EN ISO 105-B06A:2004-07 tests
uitgevoerd door Hohenstein Laboratories in 2012
ontvingen alle kleuren van GORE® TENARA® naaigaren
een lichtechtheidwaardering van 8, de hoogst mogelijke.

Voor naden die net zo lang meegaan als het weefsel.
Gegarandeerd*.

Productspecificaties
CLEAR voor een optimale aanpassing aan de stof

Artikelnummer

Fijnheid

Vergelijkbare
polyesterdikte

M1000LTR-L-5

1111 dtex
1000 denier

Nm 50/60
69 tex

3114 cN
7 lbs

M1000KTR-L-5

1556 dtex
1400 denier

Nm 35/40
92 tex

M1003HTR-L-5

2775 dtex
2500 denier

Nm 20/25
138 tex

Nominale
trekkracht

Nominale
breukrek
(%)

Looplengte

Aanbevolen
naaldsterkte

17

2100 m
2300 yds

Nm 90-110
#14-16

Luifelband, kussens, lichtgewicht kussens,
gordijnen, zonwering zijgordijnen, valletjes

4448 cN
10 lbs

17

1750 m
1900 yds

Nm 100-120
#18

Luifels, marine, stoffering

8452 cN
19 lbs

10

1050 m
1150 yds

Nm 120-140
#19-22

Typische toepassingen†

Grote luifels of structuren, marine, zware
transparante vinyls, ritsen, gebieden waar
extra naadsterkte gewenst is.

Kleuren alleen weergegeven voor referentie. De werkelijke kleuren kunnen verschillen.

clear

white
(wh)

chesapeake
bay blue (cb)

yellow
(yw)

red
(rd)

forest green
(fg)

grey
(gy)

alleen tr

light grey
(lg)

sandstone
(tn)

black
(bk)

alleen tr

Levendige kleurvaste KLEUREN

Artikelnummer

Fijnheid

Vergelijkbare
polyesterdikte

M1000TR-(XX)-5

1556 dtex
1400 denier

Nm 35/40
92 tex

3559 cN
8 lbs

M1003HTR-(XX)-5

2775 dtex
2500 denier

Nm 20/25
138 tex

6228 cN
14 lbs

Nominale
trekkracht

Nominale
breukrek (%)

Looplengte

Aanbevolen
naaldsterkte

Typische toepassingen†

17

1750 m
1900 yds

Nm 100-120
#18

Luifels, marine, stoffering, sierstiksels,
luifelzijgordijnen, valletjes

10

1050 m
1150 yds

Nm 120-140
#19-22

Grote luifels of structuren, marine, zware
transparante vinyls, ritsen, gebieden waar
extra naadsterkte gewenst is.

Om te bestellen, vervang (XX) met met kleurcode. Bijvoorbeeld: M1000TR-BK-5 (1556 dtex/1400 denier Black).
Gemaakt in de VS door W. L. Gore & Associates, Inc.
De verwerker is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste naaldsterkte voor de toepassing.

†

naaigaren

*

15 jaar garantie

GORE® TENARA® Naaigaren zijn qua materiaal en productie probleemloos en zijn bestand
tegen zonlicht, weersinvloeden en water. W. L. Gore & Associates GmbH geeft deze garantie
voor een periode van 15 jaar vanaf de aankoop aan alle eigenaars van een met GORE®
TENARA® Naaigaren vervaardigd product.
Deze garantie is van toepassing op het gebruik van GORE® TENARA® Naaigaren in alle
toepassingen voor zonneschermtextiel (bv. markiezen, zonnezeilen) en op maritieme
toepassingen (zoals bv. presennings, Bootkappen en zeilen). Deze garantie geldt niet voor
gebreken die het gevolg zijn van onjuist naaien, schuren, snijden, branden en dergelijke.
W. L. Gore & Associates GmbH zal naaigaren dat niet aan deze garantie voldoet naar eigen
keuze van de bezitter vervangen of de aankoopkosten hiervan vergoeden. Daarnaast zal Gore
de redelijke en gebruikelijke kosten van een reparatie door een erkende dealer betalen, mits
de naad volledig werd gestikt met GORE® TENARA® Naaigaren.
Deze garantie geldt niet voor andere kosten die ontstaan als een indirect gevolg van de
reparatie, zoals transport- en installatiekosten.
Deze garantie is op geen enkele manier van invloed op de wettelijke rechten van de koper.
Om een claim te maken onder deze garantie kunt u contact opnemen met een geautoriseerde
dealer of W. L. Gore & Associates GmbH.

Member of the German ITRS e.V. association

Europa/Midden-Oosten/Afrika
W. L. Gore & Associates GmbH • Hermann-Oberth-Straße 26 • 85640 Putzbrunn • Germany
Tel: +49 (0) 89 4612.2211 • Fax: +49 (0) 89 4612.2306 • email: fibers@wlgore.com

Asia Pacific
W. L. Gore & Associates (Australia) Pty, Ltd • 13a Narabang Way • Belrose NSW 2085 • Australia
Tel: +61 2.9473.6800 • Fax: +61 2.9450.1246

gore.com/tenara
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VS/Canada/Latijns-Amerika/Zuid-Amerika
W. L. Gore & Associates, Inc. • 100 Airport Road, PO Box 1010 • Elkton, MD 21921 • USA
Gratis in de VS: 1.800.276.8451 • Tel: +1.410.506.8400
Fax: +1.410.506.8445 • email: gorefibers@wlgore.com

ALLEEN VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK. Niet voor gebruik in levensmiddelen, geneesmiddelen,
cosmetica of productie, verwerking, of verpakking van medische apparatuur.
Alle technische informatie en advies hier gegeven is gebaseerd op onze eerdere ervaringen. Wij geven deze informatie naar het beste van onze kennis, maar nemen
geen enkele juridische verantwoordelijkheid. De operationele gegevens die hier gegeven worden, zijn bepaald onder technisch ideale omstandigheden. Afwijkingen
zullen afhangen van de omstandigheden van de individuele toepassing en of onze naai- en verwerkingsinstructies zijn nageleefd. Om de best mogelijke resultaten te
bereiken verzoeken wij u contact op te nemen met onze productspecialisten met de volledige details van uw aanvraag. Ze zullen u graag helpen. Specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
GORE, TENARA en ontwerpen zijn handelsmerken van W.L. Gore & Associates. ©2014, 2015 W. L. Gore & Associates, Inc.
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