Fakta #6

Uldfiltens naturlige egenskaber

Uldfilt fra Fraster er et ægte
naturprodukt. Fremstillet af ren
uld efter samme opskrift, som
har været anvendt i flere tusinde
år. Og kun tilsat damp, knofedt
og en eventuel farve.
Ulden i sig selv og den efterfølgende fremstillingsproces til
færdig filt giver en lang række
attraktive egenskaber.
1. Formfast
Uldfilt er særdeles formfast og
modstandsdygtigt. Det bevarer
sin styrke og form i årtier uden
at trevle eller flosse. Samtidig
vil uld altid vende tilbage til sin
naturlige form, så fx mærker fra
møbler automatisk vil forsvinde
fra filttæpper efter kort tid.
2. Skærefast
Uldfilt er skærefast og giver en
flot, ren kant. Filten kan samtidig skæres i en hvilken som helst
størrelse og form.
3. Vandafvisende
Uld er naturligt vandafvisende.
Spildte væsker kan derfor nemt
tørres/duppes væk uden at efterlade skjolder eller pletter.
4. Brandhæmmende
Uld er fra naturens hånd
brandhæmmende. Den er
vanskelig at antænde, smelter
ikke og har gode selvslukkende
egenskaber.
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5. Støjdæmpende
De akustiske egenskaber ved filt
gør materialet særdeles anvendeligt som støjdæmpende og
lydisolerende materiale. Samtidig dæmper filt effektivt vibrationer og er derfor velegnet til at
reducere trinlyde og øge gangkomforten i et rum.
6. Isolerende
Uldfilt tilfører ethvert rum en
naturlig lune og har samtidig
enestående isolerende egenskaber.
7. Antistatisk
Uld modvirker dannelsen af
statisk elektricitet. Filtprodukterne fra Fraster vil derfor ikke
tiltrække fnuller, snavs og støv,
hvilket reducerer behovet for
hyppig rengøring.
8. Allergivenligt
Uld er modstandsdygtig over
for den slags bakterier, mug
og skimmel, der er blandt de
hyppigste årsager til allergiske
reaktioner hos mange mennesker. Desuden absorberer
uldfilten naturligt en lang række
skadelige forureningsfaktorer
fra luften og holder på dem. Det
estimeres således, at uld som
interiørelement vil bidrage til at
rense luften i 30 år.
9. Bæredygtigt
Uldfilt er et bæredygtigt og 100
% biologisk nedbrydeligt materiale.

Spørg løs!
Har du spørgsmål om uldfilt
fra Fraster, er du altid
velkommen til at kontakte
os på tlf. 8788 2244.
Du kan også skrive til os på
post@fraster.dk.
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