TECHNICKÉ ÚDAJE
PURLINE biopodlaha  wineo 1000 G‘16 pro kliknutí
Trvale elastická polyuretanová podlahová krytina podle EN 16776
Neobsahuje chlór, rozpouštědla, změkčovadla
Pro
kliknutí

wineo 1000
wood

wineo 1000
stone

Formát

1295 x 195 mm

859 x 397 mm

Tloušťka výrobku

5 mm

5 mm

Hmotnost

9 kg/m²

9 kg/m²

Prkna / m²
na 1 balík

8 / 2,02 m²

6 / 2,05 m²

Balíky / m²
na 1 paletu

48 / 96,96 m²

48 / 98,40 m²

Poskytnutí záruky

30 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller www.wineo.de
Složení výrobku

Klasifikace
Užitková třída 23
EN ISO 10874

Silné zatížení v soukromém obytném sektoru

Užitková třída 32
EN ISO 10874

Normálně namáhaná komerční oblast

Protiskluzní vlastnosti podlahovin
DIN 51130

R9

Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám
a chemikáliím- EN ISO 26987

Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci
a dobu kontaktu

Zkoušky stálobarevnosti
EN ISO 105-B02

~7

Zbytkové vtlačení
EN ISO 24343-1

~ 0,05 mm

Test noh nábytku
EN 424

Typ nohy 0 - žádná viditelná změna

Pokus u kolečkových židlí
EN 425

25000 cyklů
Bez poškození s kolečky typu W

Tepelný propustný odpor
ISO 8302

0,01 (m²K)/W

Redukce kročejového hluku
EN ISO 10140

~ 6 dB
~ 16 dB v systému s silentCOMFORT

Zjišťování rozměrové stálosti
EN ISO 23999

~ 0,10 %

REACH

bez SVHC látek  0,1 %

Likvidace

Soukromé:
možné do normální domovního odpadu /
neskladného odpadu
Komerční: Č. klíče k likvidaci odpadů AVV
170203

1

Krycí prvek
• Krycí vrstva PU s povrchovou
strukturou
• Dekorační papír
• Stabilizování

2

Spojení profilů
Technologie Connect

3

Základní vrstva
ecuran vysoce výkonný kompozitní
materiál

4

Protitah
Integrovaný flísový systém TEC

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)

Upozornění:
• Podlahové topení:
Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
• Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
• Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.
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