Technische Fiche Veligna Floor:
Samenstelling:
Is een Belgische productie. De vloer is samengesteld uit een berken multiplex en Europese eik.

Houtsoort:

Europese eik – andere houtsoorten ( lariks, noten, wengé, gerookte eik, olm)

Drager:

Berken multiplex ( zeer stabiel voor vloerverwarming)

Dikte toplagen:

3 mm gesneden hout
4 mm gezaagd hout
5 mm gezaagd hout
6 mm gezaagd hout

Uitvoering:

rondom tand en groef

Gamma afmetingen:

10/3 mm x 18,5 x 1800/2200 mm
12/4mm x 14,5/16/18 x 1500-2400 mm
14/3 mm x 30 x 2400 mm
15/4mm x 14,5/16/18/20/22/24/26 x 1500 - 2400 mm
19/4 x 30 mm x 2000 – 2800 mm
20/6 mm x 18/20/24 x 1500 – 2400 mm ( niet in alle houtkwaliteiten mogelijk)

Afwerking zijkanten:

V – voeg (afgeschuinde kanten) /
U – voeg ( niet mogelijk bij gesneden hout)
Rechte kanten
Micro-voeg ( kleinste voeg)
verouderde zijkanten (manueel gekrapt)

oppervlakte optie’s:
Afwerking:

Licht gebortsteld / zwaar geborsteld/ gezandstraald/ lintzaageffect (dwarseffect)/ Effen vlak
Er hier veel verschillende mogelijkheden. Olie of vernis, onmiddellijk legklaar en geen nabehandeling met
extra bescherming meer nodig. We hebben verschillende Kollectie’s..
Uw parket wordt afgewerkt ter plaatse met afwerking naar keuze.

Afgewerkt gamma:

. éénlaagse afwerkingen
. tweelaagse afwerkigen
. special’s
. afwerking met hard wax olie
. verouderd gamma
. vernis
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Schuurmogelijkheden:

. Ons parket wordt voor de profilering 1 x geschuurd
. Boven en onderkant zorgen zo voor een perfect aansluitend oppervlak
. Ons parket heeft een eigen perfecte pasvorm, plaatsing verloopt vlot
. Na vele jaren kan het oppervlak altijd ter plaatse opnieuw worden afgeschuurd.

Vloerverwarming:

Meerlaags parket geeft geen probleem bij vloerverwarming. Meer info vindt je bij de ‘Downloads’ onder
de Technische Fiche voor vloerverwarming.

Vochtgehalte parket:

De stabiele norm bij aanlevering van de toplagen: 7% vocht

Verlijming:

Watervaste verlijming

Verpakking:

Wikkelfolie

CE – normen:

Conform. Producten die binnen de Europese Unie worden gemaakt moeten voldoen aan de eisen die
worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434.

Formaldehyde – emissie:

Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europese norm is hier
E1.

Brandreactie:

De quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer (A,B,C,…F) en de rookontwikkeling die
ontstaat bij brand (s1 weinig rook) en (s2 (matige rookontwikkeling)
Quotering: 12 mm en 15 mm vloer – Dfl – S1
20 mm dikte: Cfl – S1

PCP:
FSC - Charter:

Pentachlorophenol vrij

.

Om de biodiversiteit in stand te houden van een optimaal bosbeheer wordt het hout aangekocht onder de
correcte omstandigheden. Het welzijn van arbeider en natuur is hier economisch vooropgesteld en dit
voor zowel op lange of korte duur.

Warmtegeleidingscoëfficiënt:

(symbool λ) Geeft aan hoe het hout warmte geleidt. De coëfficiënt is afhankelijk van temperatuur,
dichtheid en vochtgehalte. Λ = 0,17 W/(mk)
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