Product/technisch infoblad
Jackson 9mm V4
Beautifloor Laminaat vloeren
De Beautifloor laminaatvloeren
zijn comfortabel,
geluidreducerend en zeer geschikt voor mensen met een
allergie. Door de prachtige houtdessins, is het net alsof
je een houten parketvloer in je woning hebt liggen. De
collectie heeft in totaal maar liefst 10 aantrekkelijke,
actuele decors. Hierdoor is er altijd een Beautifloor
laminaatvloer te vinden die past bij jouw persoonlijke
woonstijl.
Waterbestendig
De HydroShield beschermingstechnologie en het
gerenommeerde kliksysteem voorkomen dat water of
andere vloeistoffen in de voegen sijpelen, waardoor deze
vloeren perfect geschikt zijn voor elke ruimte in huis, van
woonruimtes en slaapkamers tot keukens en badkamers.
Makkelijk te installeren
Door de uniclic met Aquafit (FitXpress) verbinding
is de vloer niet alleen eenvoudig te installeren,
maar
ook
nog
eens
makkelijk
verhuisbaar.

Vloerverwarming
Heb je behoefte aan vloerverwarming in je huis?
Beautifloor vloeren kun je zonder problemen (na te lezen
in de vloerverwarmingsinstructie) op vloerverwarming
installeren.
Onderhoud
Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te
onderhouden met een stofzuiger of door licht vochtig te
reinigen met James reinigingsproducten.
Afwerking
Voor de afwerking van uw Beautifloor laminaatvloer heb
je de keuze uit de uitgebreide plinten- en entreematten
collectie.
Garantie
Beautifloor vloeren hebben een uitstekende kwaliteit.
Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren,
dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.
Kijk voor meer informatie op www.beautifloor.nl.
Technische informatie:
Afmeting:
Pakinhoud:
Totale dikte:
Tand & groef systeem:

1380 x 190 mm
6 stuks (1,573 m2)
9 mm met V4 pressed
Uniclic + Aquafit (FitXpress)

Slijtweerstand Taber (EN 13329):
>= 4000
Slijtklasse (EN 13329):
AC4
Krasweerstand (EN 438-2, 25):
≥ 5N
Bureaustoeltest (ISO 4918):
Geen verandering
UV Lichtbestendigheid (EN ISO 4892-2:2006):
4
Vlekkengevoeligheid (EN 438):
Klasse 5
Slipweerstand (EN 13893):
DS: μ ≥ 0,30
Dim.veranderingen vochtigheid (EN 13329): ≤ 0,9 mm
Doorgangsgeluid (ISO 712/2):
ΔLw ≈ 20 dB
Warmteweerstand (EN 12996:2001):
0,059 m² K/W
Brandklassering (EN 13501-1):
Cfl - S1
Emissie Formaldehyde (EN 717-1):
E1 <0,01 ppm
Gebruiksklasse (EN 13329)
32
Garantie waterresistentie
10 jaar
Garantie
20 jaar (residentieel gebruik)
10 jaar (projectmatig gebruik)

www.beautifloor.nl

