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wineo 400
Podlahová krytina na základě EN ISO 10582: 

wineo 400 wood wineo 400 wood XL wineo 400 stone 

Formát 1200 x 180 mm 1505 x 235 mm 609,6 x 304,8 mm

Tkoušťka 2 mm 2 mm 2 mm

Lamel, dílců / m2 v balení 18 / 3,89 m2 12 / 4,24 m2 18 / 3,34 m2

Krabic / m2 na paletě 60 / 233,4 m2 64 / 271,36 m2 60 / 200,4 m2

Záruka 15 let záruka pro domácí použití

Technické údaje Sklatba produktu

Zátěžová třída 23 
EN ISO 10874 Vysoká zátěž v domácím užití 1 PU vrchní vrstva

Zátěžová třída 31 
EN ISO 10874 Střední zátěž v komerčním užití 2 Povrchová úprava 

Ražba různého druhu

Typ dle normy EN ISO 10582 Typ I (min. 80%) 3 Nášlapná vrstva 
Tloušťka 0,3 mm

Požární klasifikace 
EN 13501-1 B fl - s 1 4 Dekor 

Dekorová folie

Kategorie protiskluzu 
DIN 51130 R 9 5 Spodní vrstva

Odolnost proti skluzu 
EN 13893 μ ≥ 0,30 - DS 6 Nosná deska

Antistatické vlastnosti  
EN 1815 ≤ 2 kV Vinylová podlaha 

určena k lepení

Odolnost proti skvrnám a chemická odolnost 
EN ISO 26987

Dobrá odolnost vzhledem ke koncentraci a době 
působení

wood - zkosené hrany V4 
Wood XL - reálná struktura 
dřeva, zkosené hrany V4

Barevná stálost 
EN ISO 105-B02 Barevně stálé (metoda 2) ≥ 6 Certifikáty

Odolnost vůči bodovému zatížení 
EN ISO 24343-1

≤ 0,1 mm bez použití izolační podložky 
 ~  0,17 mm s podložkou silentPREMUIM

Tepelný odpor 
EN 12667 ≤ 0,15 (m2K)/ W

Utlumení dopadového hluku 
EN ISO 16251-1  ~  4 dB

Likvidace odpadu Domácnost: možno likvidovat s běžným odpadem 
Komerce: dle nařízení dané země

Doplňující informace:
•	 Podlahové vytápění: ve spojení s vhodnou podložknou je vhodná na pro všechny běžné typy teplovodních vytápění 
•	 a elektrických systémů s regulací teploty na povrchu  27°C.
•	 Čištění a údržba - viz. návod na údržbu
•	 Veškeré technické údaje mohou být výrobcem změněny. 

Technické informace
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