EK HORIZON
Ek Horizon är en borstad, pigmenterad 1-stav i en dimmig, transparent vit nyans som låter träets ådring lysa igenom. Varje bräda har borstats
noggrant för att locka fram nyanserna i träet. Den fyrsidiga mikrofasen runt varje bräda lyfter fram det exklusiva plankformatet. Den ultramatta
ytan minimerar ljusets reflektioner och låter färg och känsla hos golvet komma till sin fulla rätt samtidigt som träet skyddas från dagligt slitage.
PRODUKTBESKRIVNING

FAKTA

TEKNISKA EGENSKAPER

Artikelnummer

151N8AEKC4KW240

Träslag

Ek

TestMoistureContent

7%±2%

EANCode

7393969044196

Design

1-stav

TestMinimunMeanDensity

>500 kg/m³

Ytbehandling

Ultramatt lack
Golvets utseende kan
variera beroende på
ljuskällor och vinklar.

Sortering

Lively

TestReactionToFire

Dfl-s1

Golvtyp

Kährs Original

TestFormaldehydeEmission

E1

Kollektion

Lux Collection

TestContentPCP

≤ 5 x 10-6n

3-4 gånger

TestBreakingStrength

NPD

Mått

4-sidig mikrofas, Borstad Slipbart
2420 x 187 x 15 mm
Naturlig/Infärgad

Infärgad

TestThermalConductivity

0,14 W/mK

Vikt per förpackning

22 kg

Brinellvärde

3,7

TestThermalResistanceRValue .11 (m2K/W)

AreaPerPalletM2

122,4

Fog

Woodloc® 5S

TestBiologDurability

Class 1

Paketinfo

Paketen kan innehålla
start- och stoppbrädor.

Golvvärme

Ja

TestCarb2

Compliant

Garanti

30 år

Ytmaterial

Ädelträ

Bearbetning

DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg Ytskikt
tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma. Stomme
Produkten har stora, svarta kvistar och sprickor.
Kvistar och sprickor förekommer i varierande
Tjocklek
storlek och antal.
Färg

3,5 mm
Furu/gran/al
15 mm
Vit

FÄRGFÖRÄNDRING
Infärgad produkt, synbar förändring över tid.
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CERTIFIKAT

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de
produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för
ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt.
Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.
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