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Podlahová krytina podľa EN 649 / EN ISO 10582: Heterogénna vinylová podlaha (PVC) pre pokládku bez lepenia.
Oblasť použitia

Ťažká záťaž v komerčnom prostredí a pre všeobecné použitie v priemyselnom prostredí. Trieda 23 / 31. 

    Technické detaily Design  

Rozmer 1505 x 235 mm 1 PU vrchná vrstva

Hrúbka 5.0 mm 2 Nášlapná vrstva: 0,30 mm

Balenie 3 Dekor film

Záruka kvality pri použití 
v domácom prostredí 15 rokov 4 Nosná vrstva

(vystužená skleným vláknom)                 
            

5 Spodná vrstva (protiťah)

6 Zámkový spoj

7 Skosené hrany 

Klasifikácia technických parametrov
    Podľa normy Hodnota 

Záťažová trieda 23                                  
Ťažká záťaž pri domácom použití EN 685 / EN ISO 10874 Obývacie izby, jedálne, kuchyne, 

vstupné haly, chodby 
 
 

47801OSINE/586NE

Zámkový spoj - Rýchla a jednoduchá pokládka 
 

EN 660-2 Trieda T 

1-10531NE
C fl - s1
B fl - s 1 v kombinácii s podložkou 

 silentCOMFORT 

9R03115NID

39831NE µ ≥ 0.30
DS

20B-501OSINENID ≥ 6

mm70.0~1-34342OSINENID

WpyT524NE

78962OSINE/324NE

≤ 2 kV  

Tepelný odpor EN 12667
0.033 (m2K)/W
0.0254 (m²K)/W v kombinácii s podložkou 
                    silentCOMFORT 

Absorbcia kročajovej hlučnosti 8-041NE
ca. 7 dB
ca. 11 dB v kombinácii s podložkou 
                    silentCOMFORT 

%1.099932OSINE/434NERozmerová stálosť 

Recyklácia Recyklovateľná 
 

Likvidácia odpadu 
a vplyv na životné prostredie Podľa nariadenia danej krajiny  

*  podľa záručných podmienok výrobcu 
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Information representative des
emissions dans l’air interieur des
substances volatiles presentant
un risque de toxicite par inhalation,
sur une echelle de classe allant de C
(fortes emissions) a A+ (tres faibles
emissions)

EN 660-2EN 660-2

Popis materiálu

Balík: 6 lamiel / 2,122 m
2
                         

Paleta: 56 balíkov / 118,832 m
2

Záťažová trieda 31                                  
Mierna záťaž pri komerčnom použití

Odolnosť proti opotrebovaniu

Hotelové izby, malé kancelárie 

Dôležité upozornenia:
- Dodržujte návod na čistenie a údržbu od výrobcu 
- Všetky technické údaje môžu byť zmenené výrobcom

Antistatické vlastnosti

Odolnosť proti škvrnám a chemikáliam Odolná podlahová krytina

Kolieskové stoličky

Odolnosť voči bodovému zaťaženiu

Stálofarebnosť

Odolnosť proti sklzu

Protišmyková kategória

Požiarna odolnosť

DIN EN 1815

Likvidácia v domácnostiach: 
s bežným odpadom               
Likvidácia v komercii: 
podľa nariadenia danej krajiny 

Oblasť použitia


