Product/technisch infoblad
West-Vlaanderen 8mm V2

Beautifloor laminaat vloeren
De Beautifloor laminaatvloeren zijn door hun
clickverbinding eenvoudig zelf te leggen. De collectie
heeft in totaal maar liefst acht aantrekkelijke,
actuele decors. Hierdoor is er altijd een Beautifloor
laminaatvloer te vinden die past bij uw persoonlijke
woonstijl.
Makkelijk te installeren
Door de uniclic verbinding is de vloer niet alleen
eenvoudig te installeren, maar ook nog eens makkelijk
verhuisbaar. Bij een eventuele verhuizing bent u dus niet
genoodzaakt een nieuwe vloer aan te schaffen.
Vloerverwarming
Heeft u behoefte aan vloerverwarming in uw huis?
Beautifloor vloeren kunt u zonder problemen (na te lezen
in de vloerverwarmingsinstructie) op vloerverwarming
installeren.

Comfortabel
De Beautifloor laminaatvloeren
zijn comfortabel,
geluidreducerend en zeer geschikt voor mensen met een
allergie. Door de prachtige houtdessins, is het net alsof u
een houten parketvloer in uw woning heeft liggen.
Onderhoud
Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te
onderhouden met een stofzuiger of door licht vochtig te
reinigen volgens de onderhoudsinstructies.
Afwerking
Voor de afwerking van uw Beautifloor laminaatvloer heeft
u de keuze uit de uitgebreide plinten- en entreematten
collectie.
Voor meer informatie m.b.t. installatie en onderhoud,
verwijzen wij naar de leg- en onderhoudsinstructies.

Technische informatie:
Afmeting:
Pakinhoud:
Totale dikte:
Tand & groef systeem:
Gebruiksklasse (EN 685):
Garantie:

1261 x 192 mm
9 stuks (2,179 m2)
8 mm met V2
Uniclic
32
20 jaar (privé gebruik)
10 jaar (projectmatig gebruik)

Slijtweerstand Taber (EN 13329):
>= 4000
Slijtklasse (EN 13329):
AC4
Impactweerstand (EN 13329):
IC2
Krasweerstand (EN 438-2, 25):
5.0 N
Bureaustoeltest (EN 13329):
Geen verandering
UV Lichtbestendigheid (EN 13329):
>6
Vlekkengevoeligheid (EN 13329):
Klasse 5
Slipweerstand (EN 13893):
DS
Uitzettingswaarde 24h HDF (EN 13329): < 18% Reductie
Doorgangsgeluid (ISO 717-2):
∆Lw 19 dB
Warmte weerstand (ISO 8302):
0,051 m² K/W
Dimensionale stabiliteit (ISO 24339):
<= 0,10%
Brandklassering (EN 14041):
Cfl - S1
Emissie Formaldehyde (EN 717):
E1 <0,025 ppm
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