DANE TECHNICZNE
wineo 800
Zgodnie z normą EN ISO 10582: heterogeniczne podłogi winylowe do montażu na click

wineo 800 wood

wineo 800 wood XL

wineo 800 stone XL

Wymiary:

1212 x 185 mm

1505 x 237 mm

914 x 480 mm

Grubość panela:

5 mm

5 mm

5 mm

Opakowanie:
Paczka

8 paneli / 1,79 m²

6 paneli / 2,14 m²

6 paneli / 2,63 m²

Paleta

64 paczki /
114,75 m²

56 paczek /
119,84 m²

44 paczki /
115,72 m²

Gwarancja

Pomieszczenia mieszkalne: 25 lat
Zgodnie z gwarancją windmöller flooring products WFP GmbH

Klasyfikacja

Budowa produktu
Klasa użyteczności 23
Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne korytarz, kuchnia, salon, małe biuro
EN ISO 10874

1

Impregnacja powierzchni

Klasa użyteczności 33
Mocno obciążone pomieszczenia publiczne
EN ISO 10874

centra handlowe, lobby, szkoły, duże
powierzchnie biurowe, korytarze

2

Struktura powierzchni
różne rodzaje

Klasa użyteczności 42
Średnio obciążone pomieszczenia
przemysłowe EN ISO 10874

pomieszczenia magazynowe, warsztaty

3

Warstwa użytkowa:
Grubość 0,55 mm

4

Papier dekoracyjny

Grupa T

5

Warstwa podstawowa zbrojona
włóknami szklanymi

Trudnopalność
EN 13501-1

Bfl - s1

6

Technologia
łączenia Connect

Klasa antypoślizgowości
DIN 51130

R9

7

Przeciwciąg

Antypoślizgowość
EN 13893

µ ≥ 0,30 – DS

Mata wyciszająca silentCOMFORT
(dostępna osobno)

≤ 2 kV

stone – autentyczne fugi przy
wybranych dekorach

odporność na ścieranie odpowiednio do zawartości spoiwa
Typ I
– EN ISO 10582

EN660-2
EN660-2

Odporność na ścieranie
EN 660-2

Właściwości antystatyczne
EN 1815
Odporność na zaplamienia i działanie
substancji chemicznych EN ISO 26987

dobra odporność w zależności od stężenia
i czasu działania

Odporność na działanie promieniowania UV
EN ISO 105-B02

≥6

Nacisk punktowy
EN ISO 24343-1

~ 0,07 mm

Odporność na kółka obrotowe
EN 425 / ISO 4918

Typ W – żadnej widocznej zmiany

Współczynnik oporu ciepła
EN 12667

~ 0,033 (m²K)/W
~ 0,0254 (m²K)/W w połączeniu z
matą
silentCOMFORT

Tłumienie dźwięku kroków
EN ISO 16251-1
Stabilność wymiarów
EN ISO 23999

~ 7 dB
do 14 dB w połączeniu z matą silentCOMFORT

~ 0,1 %

Certyfikaty

Information representative des emissions dans l’air interieur des
substances volatiles presentant un risque de toxicite par
inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions)
a A+ (tres faibles emissions)

Ochrona środowiska

Pomieszczenia prywatne:
można wyrzucać ze śmieciami domowymi
Pomieszczenia publiczne:
Kod wg katalogu odpadów: AVV 170203

Wskazówki:
• Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie
może przekraczać 27° C.
• Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
• Firma windmöller flooring products WFP GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.
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