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Denumirea produsului EXTREME 1.5
Index MAT-PUM-1,50-1,50-10

cod EAN 5906737990476

Proiectat și dedicat special pentru parchetul din colecția NEXT STEP

Este potrivit și pentru alte modele de parchet din oferta Barlinek, precum și pentru parchetul laminat.

• Material ECO - țesătura ecologică nețesută + PU/minerale + folie PET (până la 90% ingrediente naturale: rapiță, ulei de ricin) și umpluturi 
minerale, este ecologic, reciclabil și poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale).

• Factor foarte mare de rezistență la sarcină - pentru încăperi cu trafic intens
• Îmbunătățește confortul acustic – nivel ridicat de izolare fonică a pardoselii din încăpere
• Rezistență termică foarte scăzută / conduce perfect căldura (economii la încălzire) - poate fi utilizat in cazul montajului pardoselilor “Next 

Step Vinil” pe sisteme de încălzire prin pardoseală (termice sau cele electrice incorporate in șapă)

PARAMETRI TEHNICI DE BAZĂ:
• T - Grosime [mm] 1.5
• PC - Nivelare în afara zonelor denivelate localizate [mm] ~ 0,6
• AW - Densitate [kg/m2] 1,5
• IS - Izolare fonică [dB] ~ 16 *
• RWS - Îmbunătățire acustică [%] ~ 22 *
• R - Rezistență termică [m2K/W] ~ 0,009
• SD - Barieră de vapori Nu este cazul
• CS - Sarcină statică / Protejează sistemul de îmbinare și împotriva fisurării [kPa] > 500
• RTF - Reacție la foc – Ignifug Bfl-S1

 * măsurat sub laminat 7mm
DATE LOGISTICE:
• Rolă 10 000 x 1 000 mm
• Ambalare:

- 33 paleți / TIR - 40 role / palet (înălțime cca. 1000 mm) ;
- 400 m2 / palet = cca. 600 kg / palet (net)
- 13 200 m2 / TIR = cca. 19 800 kg / TIR (net)
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