PARCHET DIN VINIL (LVT)
REZISTENT LA APĂ
cu strat intermediar din compozit dur și suport acustic integrat

COLECȚIE
Parchet din vinil rezistent la apă
cu strat intermediar din compozit dur și suport acustic integrat

ASTORGA
Cod Produs

NF10102

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Grad variație culoare

mică

SABADELL

Astorga

Cod Produs

NF10108

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Grad variație culoare

mică

TOLEDO
Cod Produs

NF10105

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Grad variație culoare

medie

LLEIDA

Toledo

Cod Produs

NF10107

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Grad variație culoare

mică

Vigo

VIGO

SALAMANCA

Cod Produs

NF10101

Cod Produs

NF10104

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Grad variație culoare

mică

Grad variație culoare

mică

BURGOS

BILBAO

Cod Produs

NF10103

Cod Produs

NF10106

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Grad variație culoare

medie

Grad variație culoare

mică

OVIEDO
Cod Produs

NF10110

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Grad variație culoare

medie

GRANADA

Granada

Cod Produs

NF10109

Dimensiuni

1220 x 180 x 6 mm

Grad variație culoare

mare

SPECIFICAȚII TEHNICE
Descriere produs

parchet din vinil cu strat rigid din compozit si suport pentru izolare fonică integrat
corespunde normelor N14041:2004+AC:2006

Tehnologie

SPC Compozit din Piatră și Polimer

Grosime

5mm + 1mm izolator fonic integrat (total 6mm)

Grosime strat uzură

0,55 mm

Micro-Bizot

4 laturi

Metodă montaj

instalare flotantă, fără lipire, sistem îmbinare 5G

Rezistență la apă

da

Împachetare

1,7568 m2

Clasă de uzură în spații rezidențiale

EN 685

23 (durată garanție: 25 ani)

Clasă de uzură în spații publice

EN 685

33 (durată garanție: 10 ani)

Reacție la foc

EN 13501

Bfl-s1

Rezistență la abraziune

EN ISO 660-2

grupa T

Indentare reziduală

EN ISO 24343-1

0,03 mm

Rezistență la scaune cu rotile

EN ISO 4918:2009

tip W 25000 cicluri
fără urme vizibile pe stratul de uzură
fără exfoliere

Stabilitate dimensională

EN ISO 23999:2008

0,05%

Rezistența sistemului de îmbinare

ISO 24334

latura lungă 6,3 kN/m
latura scurtă 5,2 kN/m

Rezistență la alunecare

EN 13893

DS

Rezistență la pete și substanțe chimice

EN ISO 26987

Index 0 (foarte bine)

Rezistență la razele UV

EN ISO 105-B02

≥6

Conductivitate termică

EN 12524/12667

0,151 W/mk

Rezistență termică

EN 12667

0,045 m2K/W

Încălzire în pardoseală cu apă

EN 12524/12667

Da - max 28°C

Emisii de formaldehidă

EN 717-1

E1

Reducerea zgomotului de impact

EN ISO 717-2:2013

ΔLw =22 dB

25

25

lat

lat

Rezistență la Apă 100%

Tehnologie SPC

Suport acustic integrat

Parchetul din vinil Nomad Flo este rezistent la umiditate. Acesta

Tehnologia avansată Stone Polymer Composite dă o rezistență

Stratul suport din spumă IXPE integrat amortizează eficient

poate fi montat fără probleme în orice cameră, chiar și în băi sau

sporită stratului intermediar al plăcilor decât în cazul plăcilor

zgomotul produs de pași. Nu sunt necesari alți izolatori fonici,

bucătării. Restricțiile se aplică doar zonelor expuse la apă în exces

tradiționale de vinil LVT. Datorită acestei tehnologii nu este nevoie

drept urmare instalarea parchetului este mai rapidă și nu necesită

ca suportul să fie perfect neted – eventualele denivelări

costuri suplimentare.

25 (de exemplu saune, piscine sau zone de duș).
lat

nu vor fi vizibile la suprafață.

25
ani

Sistem Îmbinare 5G

Garanție 25 ani

Confort în utilizare

Sistemul patentat de îmbinare al plăcilor 5G fără adeziv de la Välinge

Stratul de protecție gros de 0,55mm este extrem de rezistent

Parchetul din vinil Nomad Flo nu generează nici o problemă

reprezintă cea mai bună opțiune. Ușurința cu care se îmbină plăcile

la abraziune. Plăcile de parchet Nomad Flo pot fi instalate în spații

pe toată perioada de exploatare. Nu necesită tratamente sau

face ca instalarea să poată fi realizată independent și individual, iar

comerciale, unde sunt acoperite de o garanție de 10 ani.

întreținere speciale, este suficientă îngrijirea de bază. Suprafața

fiecare placă de parchet va fi conectată sigur și pe termen lung.

Pentru spațiile rezidențiale perioada de garanție este de 25 ani.

25
parchetului va arăta extraordinar
vreme îndelungată.
lat
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