Technische productbeschrijving: Europees eiken multiplanken
CE conform EN 13489
Totale dikte:
Toplaag:
Onderzijde:
Breedte:
Lengtes:
Sortering:
Vochtgehalte:
Oppervlaktestructuur:
Velling:
Tong en groef:
Afwerking:
Brinell hardheid:
Gewicht:
Warmteweerstand:
Brandwerendheid:

16 mm
4 - 4.5 mm Europees eiken
11.5 - 12 mm watervast verlijmd berken multiplex
180 mm
max 25%: 1000 - 1200 mm, min 75%: 2000 - 2400 mm
Langere lengtes op aanvraag
Robuust
7-9 %
licht geborsteld
Afb. 1: Robuust
micro-velling aan de lange zijde.
Op aanvraag: micro-velling of haakse kant aan 4 zijden.
aan alle zijden.
natuurlijke (hardwax)oliën
3.9
10,5 kg/m2
0,17 W/mK
16 mm: Dfl-s1.
21 mm: Cfl-s1 en eventueel zelfs met Bfl-s1 certificaat verkrijgbaar (op aanvraag)

Milieu & houtkwaliteit
Herkomst:
VOS:

Duurzaam bouwen:

uit duurzaam beheerde Europese bossen, voornamelijk uit
FSC®- gecertificeerde bossen.
voldoet aan de aller strengste eisen op het gebied van
emissie van vluchtige organische stoffen en formaldehyde.
Geen isocyanaten.
onze vloeren hebben tevens een BREEAM – EXCELLENT score en dragen
daarmee optimaal bij aan duurzaam bouwen.

Installatie







We adviseren 5 tot 10% extra te bestellen i.v.m. zaagverlies.
Voor installatie minimaal 48 uur in de ruimte opslaan. De verpakking dicht laten en pas openen bij het leggen.
Tijdens installatie dient de luchtvochtigheid tussen de 30% en de 70% te liggen en de temperatuur tussen
de 18 ° en 24 °.
Installatiemethode:
- zwevend leggen (nadenlijm in de onderzijde van de groef van de plank aanbrengen), of
- vast leggen (voor vast verlijmen adviseren wij een ervaren parketteur).
De planken zijn direct na leggen belastbaar.

Onderhoud
Onze vloeren blijven mooi bij het onderstaande onderhoudsschema; de onderhoudsfrequentie hangt sterk af
van de intensiteit van het gebruik van de vloer.
Dagelijkse
reiniging

Periodieke reiniging

Onderhoud bij regulier
gebruik

Onderhoud bij intensief gebruik

Droog reinigen

Dweilen met Wash Care

1 maal per jaar Wax Care

2 tot 3 maal per jaar Wax Care

Zie ook de overige documentatie: Leginstructie / Protocol vloerverwarming / Onderhoudsinstructie

