
Wykończenie powierzchni struktura antyczna, struktura olejowana

System łączenia

Podłoga laminowana – deska zwykła

Warstwa kryjąca: odporna warstwa overlay

Podkład: ograniczająca wpływ wilgoci warstwa stabilizacyjna

system układania DuoConnect

Materiał / budowa

3402 | 3407 | 3410 | 3411

Numer(y) artykułu/-ów:
3420 | 3421 | 3430 | 3460

3412 | 3413 | 3414 | 3416

3461 | 3472 | 3481 | 3498

Warstwa środkowa: płyta nośna HDF

Wygląd powierzchni deska zwykła, 1-lamelowa, 2-lamelowa, 3-lamelowa, wielolamelowa; z fazą typu V4 z wyjątkiem dekorów 3-lamelowych

Budowa elementu

Możliwości ułożenia podłoga pływająca
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Szerokość:                     193,0 mm

Charakterystyka produktu

Dopuszczalne odchylenie szerokości warstwy kryjącej

Dopuszczalne odchylenie prostopadłości

Dopuszczalne odchylenie długości warstwy kryjącej

Spęcznienie na grubość ≤ 18,0%

≤ 0,10 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej

≤ 0,20 mm

Plamoodporność

Antypoślizgowość

Klasa użyteczności
Klasa reakcji na ogień

Odporność na ścieranie

Odporność na uderzenia

Równość elementu
wklęsłość poprzeczna: ≤ 0,15% wypukłość poprzeczna: ≤ 0,20%                                        

wklęsłość wzdłużna:  ≤ 0,50% wypukłość wzdłużna:  1,00% 

Odporność na działanie światła

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13329. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia 

wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z normą dla podłóg laminowanych.

Wymiary pojedynczego elementu
Wymiary Tolerancje

Grubość:                          8 mm

Długość:                   1 383,0 mm

Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kółkach

≤ ± 0,3 mm/m, w odniesieniu do wartości nominalnej

Równość krawędzi warstwy kryjącej ≤ 0,30 mm/m

Odporność na żar papierosa

Odporność na skutek ruchu nogi mebla

Różnica wysokości pomiędzy połączonymi elementami

Dopuszczalne odchylenie grubości elementu

Otwarcie spoiny pomiędzy połączonymi elementami

≤ 0,50 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej

≤ 0,20 mm

≤ 0,15 mm

Emisja formaldehydu

32
Cfl s1

AC4

IC2

grupa 1 i 2: stopień 5 / grupa 3: stopień  4

stopień 4

brak widocznych uszkodzeń w przypadku kontroli z użyciem nogi typu 0
zapewnia odporność (kółko fotela typu W)

skala niebieskiej wełny ≥ 6 / skala szara ≥ 4

≥ 1,00 N/mm²
DS
E1

Wytrzymałość na odrywanie

Współczynnik przenikania ciepła 0,078 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego 

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne > 1 N/mm²
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Opakowanie

Certyfikaty

PAR1701605Deklaracja właściwości użytkowych

Zawartość paczki

Zawartość palety

2,40 m² 

124,90 m² 

Ogólne dane produktu

Liczba elementów w paczce 9 sztuk

Liczba paczek w palecie 52 sztuki
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