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TEKNISK DATABLAD
PARKETT TILJE HVALER NATUR 1 STAV SUPERMATT LAKK 14X182X2200MM

ArtikKelnummer: WZ-1A511ES169UA1

:
1. MATERIAL/ KONSTRUKSJON (Komponenter og spesifikasjoner)
Parketten er bygd opp av tre lag: toppsjikt- eik, mellomsjikt – tverrgående granlister, bunnsjikt - granfinér

Slitesjiktets utseende 1stav (full plank) børstet 

Overflatebehandling

Supermatt Lakk

Behandlet med 7 lag:
1 lag av UV filler + 1 lag av UV cream flekk primer + 5 lag av UV lakk

Glans: 4-6 GU

Klikksystem: BALTIC LOC® 5G 4mV (4 sider microbevel)

2. DIMENSJONER:

- lengde 2200 mm  +/- 1,0 mm 

- bredde 182 mm  +/- 0,2 mm 

- tykkelse 14 mm  +/- 0,2 mm 

- toppsjikt
tykkelse 3,5 mm  +/- 0,2 mm 

Pakkeinnhold: Pall: 

8 bord = 3,203 m2 40 pakker = 128,12 m2

- Opptil 1,5 % av materialet som leveres kan avvike fra standard

3. Topplagskarakteristikk

Utseende:

Eiketre i kremfarget finish, med tydelig markert struktur, yteved, og beige fylte kvister. 
Børstede porer gjør den naturlige strukturen mer synlig. Mikrofas på lang- og 
kortsiden gjør gulvet mer eksepsjonelt. Eikegulvet har stor variasjon av nyanser. 
Naturlig tre vil endre farge under UV (sollys).

Hardhet: Hardt tre
Dimensjonsstabilitet: Eikeparkett tåler endringer av temperatur og fuktighet i rommet.
Gulvvarme : Ja

Illustrasjonsbilde
Bilde viser kun sortering
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3.1.  Sortering spesifikasjoner

Klassifisering iht EN 13489: Free class

Kvist
integrert ≤ 40 mm;
 (fylt med beige kitt. Kan være dekket med kremfarge) ≤ 20 mm på grunn av spesifikk 
fyllingsprosess, hulrom i filler opp til 3 mm kan forekomme sporadisk

Yteved opptil 20% av bordets bredde
Overflatesplitter, ikke 

gjennomtrengende ikke akseptabelt

Barkdrag opptil 3 mm bredde og 100 mm lengde - akseptabelt (fylt);
på grunn av spesifikk fyllingsprosess, kan hulrom i filler opp til 3 mm forekomme sporadisk

Bionedbrytning ikke akseptabelt

Årringer akseptabel
Treets kjerne akseptabel

Farge varjasjoner akseptabel
Medullære stråler akseptabel

IHT EN 13489, 3% av strimlene i en batch kan være fra andre klasser

4. Produkt spesifikasjoner
Lipping 

(mellom elementene) [mm] ≤ 0,2 

Avvik av rektangulæritet 
(på varens bredde) [mm] ≤ 0,36 

Kryss vridning
(på tvers av varen) [mm] ≤ 0,36 

Fuktinnhold  [%]  7 +/- 2 

4.1. Etterbehandling overflate

Glatthet  USRV 46 

Vedheft til tre  SC3 

Slipbarhet  min 100 (Taber method, S-42) 

4.2. Fysiske og kjemiske egenskaper

Reaksjon på brann  Dfl – s1 

Utslipp av formaldehyd  E1 

Innhold av 
pentaklorfenol  NPD 

Termisk ledningsevne 0,12 W/mK

Biologisk holdbarhet  class 1

5. Produktmerking: CE

Gulvet kan monteres på elektrisk og vannbåren gulvvarme. Legging utføres i samsvar 
med leggeanvisning som finnes i hver pakke. Max. tillatt temp. på gulvoverflaten 27°C

Gulvvarme




