EIK STURE
Eik Sture er et ekte rustikt produkt hvor overflaten er håndskrapet og dypt børstet for å forsterke skjønnheten og egenarten i hvert enkelt bord.
Inneholder all eikens farge variasjoner, kvist, utbedret kvist og sprekker. Røkt og lasert for å gi gulvet en dempet lys og varm grå farge med store
farge variasjoner. Naturoljet overflate. Skal installasjonsoljes med Kährs Satin Oil Matt rett etter legging.
PRODUKTBESKRIVELSE

FAKTA

Artikkelnummer Nobbnr

151N7BEKFMKW240 45618474

EANCode

7393969036054

Overflatebehandling

Olje
Dette gulvet skal
vedlikeholdsoljes rett
etter legging.

TEKNISKE EGENSKAPER

Treslag

Eik

TestMoistureContent

7%±2%

Design

1-stav

TestMinimunMeanDensity

>500 kg/m³

Sortering

Dynamic

TestReactionToFire

Dfl-s1

Gulv gruppe

Kährs Original

TestFormaldehydeEmission

E1

Kolleksjon

Founders Collection

TestContentPCP

≤ 5 x 10-6n

Kan slipes

3-4 ganger

TestBreakingStrength

NPD

Faset 4 sider,
Håndskrapet, Børstet,
Lett røkt

Naturlig/Innfarget

Pigmentert

TestThermalConductivity

0,14 W/mK

Hardhet (Brinellverdi)

3,7

TestThermalResistanceRValue .11 (m2K/W)

Dimmensjon

2420 x 187 x 15 mm

Lås

Woodloc® 5S

TestBiologDurability

Class 1

Vekt per pakning

22 kg

Gulvvarme

Ja

TestCarb2

Compliant

Antall pr. pakke

2,72 m²

Slitasjegaranti

30 år

AreaPerPalletM2

122,4

Overflatematerialet

Løvtre

Pakkeinfo

Pakker kan inneholde
start- og stoppbord.

Toppsjikt

3,5 mm

Tykkelse

15 mm

Behandlet

DETALJERT BESKRIVELSE
Alle naturlig forekommende variasjoner i treets
farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan
forekomme. Produktet har svært store, naturlige
svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker
forekommer i varierende størrelse og antall.
FARGEENDRING
Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.
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SERTIFIKAT

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem.
Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra
bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.
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