
ASH BLACK COPPER
Þetta glæsilega svartbæsaða plankaparket úr aski í Shine-línunni fangar athyglina með málmkenndum koparlit sem fyllir upp í glufur í viðnum.
Fíngerð fösun á öllum brúnum plankanna gefur gólfinu klassískt og áhrifamikið útlit. Hver planki er burstaður af kostgæfni til að draga fram
mynstur og náttúrulega áferð viðarins. Háglansandi lakkið lætur gólfið líta út fyrir að vera nýbónað auk þess að verja viðinn við daglega notkun.

UPPLÝSINGAR UM VÖRUUPPLÝSINGAR UM VÖRU

ArticleNumberArticleNumber 151N8AAKC8KW240

EANCodeEANCode 7393969035514 

RefiningTreatmentRefiningTreatment Microbeveled 4-sided

MálMál 2420 x 187 x 15 mm

AreaPerPackageAreaPerPackage 2,72 m²

AreaPerPalletM2AreaPerPalletM2 122,4

Upplýsingar umUpplýsingar um
pakkannpakkann

Pakkar gætu innihaldið
upphafs- og endaborð

DETAILDESCRIPTION

Náttúruleg litbrigði geta komið fyrir í viðnum, frá
ljósbrúnum yfir í dökkbrúnan. Í viðnum eru stórir,
þéttir og svartir kvistir. Kvistir geta verið mis margir
og mismunandi að stærð.

COLOURCHANGE

Litaður viður – merkjanlegar litabreytingar verða
með tímanum.

STAÐREYNDIRSTAÐREYNDIR

DesignDesign 1-strip

GradingGrading Calm

RangeRange Kährs Supreme

CollectionCollection Shine Collection

ResandableResandable 2 times

NaturalOrStainedNaturalOrStained Stained

BrinellValueBrinellValue 4,0

JointJoint Woodloc® 5S

FloorHeatingFloorHeating Já

CoreMaterialCoreMaterial Pine/Spruce lamella

ThicknessThickness 15 mm

SurfaceColourSurfaceColour Svartur C8

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGARTÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

TestMoistureContentTestMoistureContent 7%±2%

TestMinimunMeanDensityTestMinimunMeanDensity >500 kg/m³

TestReactionToFireTestReactionToFire Dfl-s1

TestFormaldehydeEmissionTestFormaldehydeEmission E1

TestContentPCPTestContentPCP ≤ 5 x 10-6n

TestBreakingStrengthTestBreakingStrength NPD

TestThermalConductivityTestThermalConductivity 0,14 W/mK

TestThermalResistanceRValueTestThermalResistanceRValue .11 (m2K/W)

TestBiologDurabilityTestBiologDurability Class 1

TestCarb2TestCarb2 Compliant
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Lýsingar og myndir
Öll sýnishorn, myndir og vörulýsingar, auk upplýsinga á myndum og í bæklingum, eru eingöngu til staðar til að gefa áætlaða hugmynd um
vörurnar sem þar koma fram. Þessar myndir og upplýsingar skulu ekki vera hluti af samningi eða hafa neitt vægi í samningi og ættu einungis að
þjóna lýsandi tilgangi fyrir vöruna. Við getum ekki ábyrgst að tölvuskjár eða prentuð mynd gefi nákvæma mynd af endanlegum lit á vörunni.
Varan sem þú kaupir gæti verið lítillega frábrugðin myndunum á þessu riti.
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