Mit kell tudni a Triextáról
a SmartStrand szőnyegek új szálalapanyagáról?
A DuPont az új szálaalapanyagát az amerikai
versenyhivatal (FTC - Federal Trade Commission)
jóváhagyásával immár saját Triexta® márkanév alatt
forgalmazhatja, ami sokak szerint a legnagyobb
textilipari innováció, a nylon 1959-es bevezetése
óta. A DuPont ezt az új szálalapanyagát Triexta
vagy Triexta 3GT néven hozza forgalomba.

A Triexta szálak tulajdonságai a többi
hagyományos szálakét messze lekörözik, nagy
valószínűséggel a következő években a Triexta
válik a padlószőnyegek alapvető alapanyagává. A
Triexta szál erősebb a poliészter szálaknál,
színtartóssága és tisztíthatósága a legkiválóbbak
között van.
A Triexta kémiai elkészítése nagyon hasonlít a
4GT polimer-technológiához, mely a különösen
ellenálló gépjármű-alkatrészek alapanyaga. Sokak
szerint a DuPont a Triexta / Smartstrand szálakkal
egészen közel került az ideális padlószőnyegalapanyag megtalálásához.
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Extrém módon kényeztető, összehasonlíthatatlanul lágy és puha érzés, a szál ideális shaggy típusú
szőnyegek kialakítására. A legújabb Triexta szál, melyet "silk" (selyem) néven forgalmaznak talán a
világ jelenlegi legpuhább szálalapanyaga.
Különleges terhelhetősége és tartóssága a többi hagyományos szálnál sokkal jobb. Jelenleg a
legterhelhetőbb különleges szőnyegeket a (drágább) nylon alapanyagból készítik, a Triexta gyártója
szerint a Triexta ezen a területen is a nylon vetélytársává válik.
A Triexta szálból készült szőnyegek folttaszító hatása idővel sem csökken. A könnyű tisztíthatóság
különösen ideális lesz, ha szőnyegeinket hosszú időtartamra (>10év) tervezzük és/vagy ha
lakásukban kisgyermekek, vagy háziállatok élnek, így szükségszerűen rendszeresen kerülhet
szennyeződés és folt a szőnyegpadlóra. Mivel a folttaszítás a szál alapanyagának tulajdonsága és azt
nem felületi réteggel érik el, így a szennytaszító hatás is állandó marad, az idő múlásával és az
igénybevétellel nem fog csökkenni. Legyen szó kávéról, mustárról, vörösborról, vagy
narancsléről, a foltok tiszta vízzel, vagy nem túl tömény tisztítószerrel könnyedén eltávolíthatók.
Fenntarthatóság - A DuPont gyár egyik Triexta alapanyagból készített szála, a Triexta Sorona szál
37%-ban kukoricát tartalmaz, melyet a Mohawk gyár Smartstrand márkanév alatt forgalmaz.

A Triexta az alapanyaga az INKU Smartstrand és egyes INKU Balance szőnyegpadló családnak.
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