EG CHILLON
Det grå look på dette plankegulv fra Royal Collection tillader nuancerne i træet at trænge igennem, hvilket resulterer i afbalanceret udtryk. Hver
enkelt brædde er omhyggeligt børstet for at give gulvet struktur og fremhæve gulvets naturlige tekstur. Den firesidede affasning af kanterne sikrer
plankegulvet et klassisk udseende.
PRODUKTBESKRIVELSE

FAKTA

TEKNISKE EGENSKABER

Artikelnummer

181XADEK32KW240

Design

1-stav

EAN kode

7393969047074

Sortering

Dynamic

Overfladebehandling

Olie
Dette gulv skal olieres
straks efter lægning.

Skala

Kährs Supreme

Kollektion

Royal Collection

Reaction To
Fire

2400 x 305 x 18 mm

Kan slibes

2-3 ganger

Vægt pr. pakke

30 kg

Natur/Indfarvet

Laseret

Formaldehyde EN717-1
Emission

Areal pr. pakke

2,9 m²

Hårdhed (Brinell)

3,7

Content PCP

CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n

79,1 m²

Fuge

Not/Fer

EN1533

NPD

Pakker kan indeholde
start- og stopbrædder.

Gulvvarme

Ja

Breaking
Strength
N/mm²

Garanti

30 år

EN12664

0,09 W/mK

Slidlag

Hårdttrae

Thermal
Conductivity

Slidlag

3,5 mm

Dimensioner

Pakke info

DETALJE BESKRIVELSE
● Alle naturligt forekomemende farvevariationer er

18 mm
tilladt, fra lys til mørk Splint kan forekomme. Det
røgede design vil sandsynligvis forstærke de
Installations vejledning Fuldlimning
naturligt forekommende farvevariationer og skabe
yderligere kontrast mellem lys og mørk. Produktet ColourCode
3
indeholder store sorte knaster og revner. Knaster og
revner i ubegrænset størrelse og antal. ● Produktet
kan efter lægning fortsat udvikle dets rustikke
karakter. Spalter og revner der opstår efter
nedlægning er normalt og betragtes som en naturlig
del af træets karakter. ● Produktet kan anvendes på
gulvvarme, men værdien af termisk modstand
(m2K/W) er over grænsen for at blive egnet til
gulvvarme. Det betyder at gulvvarmeeffekten bliver
mindre, men det er ike skadelig for selve gulvet.

Moisture
content

7%±2%

Minimun Mean Density kg/m³ >500 kg/m³

EN13501-1

Thermal Resistance R-Value
Biological
Durability
CARB2
Slipperiness

FARVEFORANDRING

Indfarvet produkt - mærkbar farveforandring med
tiden
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EN13183

EN350-2

Cfl-s1
E1

.194 (m2K/W)
Class 1
Compliant

CEN/TS15676 NPD

Andre produkter i denne kollektion

Eg Sanssouci

Eg Chillon

Eg Buckingham

Eg Schönbrunn

CERTIFIKAT

Beskrivelser og billedmateriale
Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet
i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din
computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.
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