
MAIN FEATURES / BELANGRIJKSTE KENMERKEN

-  Exceptional resistance to abrasion  /  
Uitzonderlijke wrijvingsweerstand

-  Totally watertight to guarantee effective protection 
of furniture components  /  Volledig waterdicht 
voor een effectieve bescherming van 
meubelonderdelen

-  Unique, high-performance, varnish-based 
treatment against dirt / Unieke efficiënte 
behandeling tegen vuil op basis van lak

APPLICATIONS / TOEPASSING

Composite fabrics for indoor and 
outdoor furniture subject to heavy 
usage: residential, contract and 
professional. / 
Textiel voor binnen- en buitenmeubilair
voor intensief gebruik: collectief, kantoor
en professioneel.

Care advice: Wash with a brush and soapy water then rinse with clean water. Do not use stain-removers containing solvents 
or oily products. We recommend the use of Serge Ferrari Cleaner 500. The warranty does not cover staining due to ink pens or 
permanent markers, and transfer of dyes from blue jeans and dark clothing. For further information, please ask for our warranty.
Onderhoudsvoorschriften:  Met een borstel en zeepwater inwrijven en vervolgens afspoelen met schoon water.  
Vermijd het gebruik van reinigingsproducten die oplosmiddelen of olie bevatten.  
We bevelen het gebruik van Serge Ferrari Cleaner 500 aan. Vlekken die het gevolg zijn van het gebruik van vulpennen of markeerstiften 
en de overdracht van kleurstoffen van blauwe spijkerbroeken en donkere kleding worden niet door de garantie gedekt. Zie onze garan-
tievoorwaarden voor meer informatie. 
Making-up: all the usual procedures for upholstery, including sewing, stapling, gluing and nailing. Do not use adhesives contai-
ning solvents.
Gebruikswijze: geschikt voor alle gebruikelijke stofferingen, van meubilair: stikken, nieten, lijmen en spijkeren. Geen lijmsoorten 
gebruiken die oplosmiddelen bevatten. 

Technical properties  / Technische eigenschappen* Stamskin® Top F 4340 Standards / Normen

Description / Beschrijving Multi-layer composite
Meervoudig gelaagd

Base cloth / Onderlaag Polyamide-jersey

Width / Breedte Approx. 140 cm

Roll lengths / 20 lm / lm

Weight / Gewicht 780 g/m2 EN ISO 2286-2

Thickness / Dikte 1.0 - 1.2 mm ISO 5084

Physical properties / Fysische eigenschappen*
Elongation under load 125 N/5 cm (warp/weft)
Uitrekking bij belasting 125 N / 5 cm (ketting/inslag) > 35% / > 55%

Tensile strength (warp/weft)   
Trekweerstand (ketting/inslag)

> 440 N / 5 cm 
> 280 N / 5 cm EN ISO 1421

Tear strength (warp/weft)  
Scheurweerstand (ketting/inslag) > 25 N / > 15 N EN ISO 13937/1

Abrasion resistance  (norms, cycles)
Wrijvingsweerstand (geen schade, cycli) > 120 000 EN ISO 12947-2

Martindale
Flexing resistance (no damage, cycles) 
Plooiweerstand (geen schade, cycli) 400 000 EN ISO 7854

Mold resistance 
Schimmelweerstand

Degree 0, excellent
Graad 0, uitstekend EN ISO 846-A

Extreme working temperatures 
Maximale gebruikstemperaturen -20°C / +70°C 

Flame retardancy /  Vuurbestendigheid
• Switzerland 
• Italy
• Germany 
• France
 
• United States 

• Australia 

•  Test cigarette /                             
match 

• Marine test  

• Aeronautical test

• Zwitserland
• Italië
• Duitsland
• Frankrijk

• Verenigde Staten

• Australië

• Sigarettest /
lucifertest
• Marinetest

• Luchtvaarttest

5.3
Class 2 / Clase 2
Class K1
M2
F4
Pass / Geslaagd
Class 1

Pass / Geslaagd
Group 2 
No fire / Geen ontbranding

Pass / Geslaagd

Pass / Geslaagd

SN 198898 - VKF/AEAI
UNI 9177/87
DIN 53438 / T2
NFP 92.507
NFP 16-101-102
CAL TB 117-2013
NFPA 260

AS / NZS 1530-3
AS/NZS 3837
EN 1021.1 - 1021.2

IMO  MSC.307 (88) (2010 FTP Code) 
Annex 1 part 8
FAR/JAR 28-853 /855

Management systems / Systemen voor het beheer

Quality / van de kwaliteit ISO 9001

Environment ISO 14001

Certifications, labels, guarantees, recycling / Certificeringen, keurmerken, garanties, recycleerbaarheid
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*The above technical data represent average values for information purposes and are liable to changes.
*De vermelde technische eigenschappen zijn gemiddelde waarden.

Perfect finish / 
Perfecte afwerking
The composite’s elasticity ensures a very high 
quality finish which is flexible with any shape.  / 
De elasticiteit van de composiet zorgt voor een 
hoogwaardige afwerking, die zich aan elke vorm 
aanpast

Technology / Technologie
Performance characteristics that make all the 
difference in intensive usage applications. / 
Prestatiekenmerken die het verschil uitmaken bij 
toepassingen met intensief gebruik.  

Lifespan / Levensduur
Multi-layer coating ensuring durability and 
exceptional resistance to abrasion and to UV for 
indoor and outdoor applications. / De meerlagige 
coating zorgt voor duurzaamheid en een 
uitzonderlijke wrijvingsweerstand en UV-
bestendigheid voor binnen- en buitentoepassingen →  

•  The Serge Ferrari operational recycling chain / Het operationele recyclagenetwerk van Serge Ferrari  
•  Secondary raw materials of high intrinsic value compatible with multiple processes
•  A quantified response to combat depletion of natural resources  

Een gekwantificeerd antwoord om de uitputting van natuurlijke grondstoffen te bestrijden 

www.texyloop.com

AD2 Textiles B.V. 
Energiestraat 10 - NL-2671 DE  NAALDWIJK 
. t +31 174 670 044
. f +31 174 670 045
info@ad2textiles.com - www.ad2textiles.com

www.sergeferrari.com
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*De vermelde technische eigenschappen zijn gemiddelde waarden.
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Energiestraat 10 - NL-2671 DE  NAALDWIJK 
. t +31 174 670 044
. f +31 174 670 045
info@ad2textiles.com - www.ad2textiles.com

www.sergeferrari.com



F4340-5347 F4340-50454 F4340-20157 F4340-07459

F4340-10295 F4340-07436 F4340-07480 F4340-50621

F4340-20149 F4340-07478 F4340-07479

F4340-10120 F4340-20130 F4340-07422 F4340-20150 F4340-50618 F4340-07485 F4340-50620

F4340-20162 F4340-20161 F4340-20156 F4340-07496 F4340-07477

F4340-50623

F4340-07476

F4340-50622

F4340-20127

F4340-5015

F4340-50619

F4340-20129F4340-07432 F4340-20154 F4340-07445 F4340-00002

F4340-10120

, Health and environmental performance / 
Gezondheids- en milieuprestaties
Serge Ferrari enhances the health and environmental performance 
of its materials by exceeding current regulations, depending on the 
product application. Level «R» represents the legal compliance si-
tuation.
For more information: please ask for details.

Serge Ferrari verbetert de gezondheids- en milieuprestaties van zijn 
materialen door de huidige voorschriften te overtreffen, afhankelijk 
van de toepassing van het product. Het niveau «R» stelt de situatie 
voor die aan de voorschriften voldoet. 
Neem contact met ons op voor meer informatie. 

“Swiss Made” exclusive technology 
Exclusieve «Swiss Made» technologie

Solution dyed multi-layer coating
In de massa geverfde 
meerlagige coating

Support flexibility
Flexibele onderlaag

Anti-fungal, anti-microbial treatment  
Bacterie- en schimmelwerende 

behandeling

High-performance varnish
Hoogwaardige lak

Benefits / Voordelen
•  Ease of fabrication, excellent deformation resistance, no folds / Zeer 

gemakkelijk te vervaardigen, uitstekende vormvastheid, zonder plooien

•  Excellent durability and abrasion resistance: intensive usage          
Uitzonderlijke duurzaamheid en wrijvingsweerstand: intensief gebruik

•  UV resistance / UV-bestendigheid

•  Higher resistance to dirt, easy to clean 
Beter bestand tegen vervuiling, makkelijk schoon te maken

•  Protection of inner foam cushions from the elements, seat hygiene and durability 
Bescherming van de schuimbekleding, hygiënische en duurzame onderlaag

Characteristics / Eigenschappen
•  Very flexible composite structure 

Zeer soepele composietstructuur

•  Multi-layer coating 
Meerlagige coating

•  Solution-dyed / In de massa geverfd

•  High-performance varnish                                                                        
Hoogwaardige lak

•  Waterproof 
Waterdicht

Stamskin Top’s ECO Identity profile  
ECO Identity profiel van Stamskin Top

  HEALTH PRECAUTION: R+3: phthalate content less than 0.1% 
SANITAIRE VOORZORGSMAATREGEL: R+3: FTALAATGEHALTE LAGER 
DAN 0,1%

  INDOOR AIR QUALITY: R+2: Class A+ for health labelling /BINNEN-
LUCHTKWALITEIT: R+2: Klasse A+ voor het gezondheidslabel

  ENVIRONMENTAL FOOTPRINT: R+2: specific LCAs  
MILIEUVOETAFDRUK: R+2: specifieke LCA’s (LevensCyclusAnalyse)

  CIRCULAR ECONOMY: R+2: effective recycling through Texyloop 
CIRCULAIRE ECONOMIE: R+2: effectieve recycling door Texyloop

  RENEWABLE CONTENTS: R: no bio-sourced constituent 
HERNIEUWBARE BESTANDDELEN: R: geen plantaardig of dierlijk 
materiaal

Complies with environmental communication standard ISO 14021:
• exact  
• verifiable  

• pertinent  
•  not misleading  

Voldoet aan de milieucommunicatie norm ISO 14021:
• exact  
• verifieerbaar  

• relevant   
• niet bedrieglijk
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The colours and textures represented in this document are provided as a reference only. / De kleuren en texturen in dit document zijn alleen ter informatie bedoeld. 
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The colours and textures represented in this document are provided as a reference only. / De kleuren en texturen in dit document zijn alleen ter informatie bedoeld. 



MAIN FEATURES / BELANGRIJKSTE KENMERKEN

-  Exceptional resistance to abrasion  /  
Uitzonderlijke wrijvingsweerstand

-  Totally watertight to guarantee effective protection 
of furniture components  /  Volledig waterdicht 
voor een effectieve bescherming van 
meubelonderdelen

-  Unique, high-performance, varnish-based 
treatment against dirt / Unieke efficiënte 
behandeling tegen vuil op basis van lak

APPLICATIONS / TOEPASSING

Composite fabrics for indoor and 
outdoor furniture subject to heavy 
usage: residential, contract and 
professional. / 
Textiel voor binnen- en buitenmeubilair
voor intensief gebruik: collectief, kantoor
en professioneel.

Care advice: Wash with a brush and soapy water then rinse with clean water. Do not use stain-removers containing solvents 
or oily products. We recommend the use of Serge Ferrari Cleaner 500. The warranty does not cover staining due to ink pens or 
permanent markers, and transfer of dyes from blue jeans and dark clothing. For further information, please ask for our warranty.
Onderhoudsvoorschriften:  Met een borstel en zeepwater inwrijven en vervolgens afspoelen met schoon water.  
Vermijd het gebruik van reinigingsproducten die oplosmiddelen of olie bevatten.  
We bevelen het gebruik van Serge Ferrari Cleaner 500 aan. Vlekken die het gevolg zijn van het gebruik van vulpennen of markeerstiften 
en de overdracht van kleurstoffen van blauwe spijkerbroeken en donkere kleding worden niet door de garantie gedekt. Zie onze garan-
tievoorwaarden voor meer informatie. 
Making-up: all the usual procedures for upholstery, including sewing, stapling, gluing and nailing. Do not use adhesives contai-
ning solvents.
Gebruikswijze: geschikt voor alle gebruikelijke stofferingen, van meubilair: stikken, nieten, lijmen en spijkeren. Geen lijmsoorten 
gebruiken die oplosmiddelen bevatten. 

Technical properties  / Technische eigenschappen* Stamskin® Top F 4340 Standards / Normen

Description / Beschrijving Multi-layer composite
Meervoudig gelaagd

Base cloth / Onderlaag Polyamide-jersey

Width / Breedte Approx. 140 cm

Roll lengths / 20 lm / lm

Weight / Gewicht 780 g/m2 EN ISO 2286-2

Thickness / Dikte 1.0 - 1.2 mm ISO 5084

Physical properties / Fysische eigenschappen*
Elongation under load 125 N/5 cm (warp/weft)
Uitrekking bij belasting 125 N / 5 cm (ketting/inslag) > 35% / > 55%

Tensile strength (warp/weft)   
Trekweerstand (ketting/inslag)

> 440 N / 5 cm 
> 280 N / 5 cm EN ISO 1421

Tear strength (warp/weft)  
Scheurweerstand (ketting/inslag) > 25 N / > 15 N EN ISO 13937/1

Abrasion resistance  (norms, cycles)
Wrijvingsweerstand (geen schade, cycli) > 120 000 EN ISO 12947-2

Martindale
Flexing resistance (no damage, cycles) 
Plooiweerstand (geen schade, cycli) 400 000 EN ISO 7854

Mold resistance 
Schimmelweerstand

Degree 0, excellent
Graad 0, uitstekend EN ISO 846-A

Extreme working temperatures 
Maximale gebruikstemperaturen -20°C / +70°C 

Flame retardancy /  Vuurbestendigheid
• Switzerland 
• Italy
• Germany 
• France
 
• United States 

• Australia 

•  Test cigarette /                             
match 

• Marine test  

• Aeronautical test

• Zwitserland
• Italië
• Duitsland
• Frankrijk

• Verenigde Staten

• Australië

• Sigarettest /
lucifertest
• Marinetest

• Luchtvaarttest

5.3
Class 2 / Clase 2
Class K1
M2
F4
Pass / Geslaagd
Class 1

Pass / Geslaagd
Group 2 
No fire / Geen ontbranding

Pass / Geslaagd

Pass / Geslaagd

SN 198898 - VKF/AEAI
UNI 9177/87
DIN 53438 / T2
NFP 92.507
NFP 16-101-102
CAL TB 117-2013
NFPA 260

AS / NZS 1530-3
AS/NZS 3837
EN 1021.1 - 1021.2

IMO  MSC.307 (88) (2010 FTP Code) 
Annex 1 part 8
FAR/JAR 28-853 /855

Management systems / Systemen voor het beheer

Quality / van de kwaliteit ISO 9001

Environment ISO 14001

Certifications, labels, guarantees, recycling / Certificeringen, keurmerken, garanties, recycleerbaarheid
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*The above technical data represent average values for information purposes and are liable to changes.
*De vermelde technische eigenschappen zijn gemiddelde waarden.

Perfect finish / 
Perfecte afwerking
The composite’s elasticity ensures a very high 
quality finish which is flexible with any shape.  / 
De elasticiteit van de composiet zorgt voor een 
hoogwaardige afwerking, die zich aan elke vorm 
aanpast

Technology / Technologie
Performance characteristics that make all the 
difference in intensive usage applications. / 
Prestatiekenmerken die het verschil uitmaken bij 
toepassingen met intensief gebruik.  

Lifespan / Levensduur
Multi-layer coating ensuring durability and 
exceptional resistance to abrasion and to UV for 
indoor and outdoor applications. / De meerlagige 
coating zorgt voor duurzaamheid en een 
uitzonderlijke wrijvingsweerstand en UV-
bestendigheid voor binnen- en buitentoepassingen →  

•  The Serge Ferrari operational recycling chain / Het operationele recyclagenetwerk van Serge Ferrari  
•  Secondary raw materials of high intrinsic value compatible with multiple processes
•  A quantified response to combat depletion of natural resources  

Een gekwantificeerd antwoord om de uitputting van natuurlijke grondstoffen te bestrijden 

www.texyloop.com

AD2 Textiles B.V. 
Energiestraat 10 - NL-2671 DE  NAALDWIJK 
. t +31 174 670 044
. f +31 174 670 045
info@ad2textiles.com - www.ad2textiles.com

www.sergeferrari.com


