Ydeevne

Sikkerhed

Struktur

Produktbeskrivelse ifølge EN 12455

Korkment 2,0 mm

Gulvbelægningstype

EN 12455

Totaltykkelse

EN 428 / EN
ISO 24346

2,0 mm

Rullebrede

EN 426 / EN
ISO 24341

200 cm

Rullelængde

EN 426 / EN
ISO 24341

20 - 31 m

Totalvægt

EN 430 / EN
ISO 23997

1450 g/m²

Vægtfylde

EN 672

REACH regulativet No. 1907/2006

Article 33

Trinlyddæmpning

EN ISO 10140

ca. 14 dB

Restindtryk

EN 433 / EN
ISO 24343

< 0,2 mm

Indtryk efter 150 minuter

EN 433 / EN
ISO 24343

< 1,1 mm

Varmegennemgangsmodstand

EN 12667

Vandbåren - gulvvarme

Akustikunderlag til DLW-linoleum med LPX-finish

< 750 kg/m³
indeholder ingen stoffer nævnt på SVHC-listen

0,026 m² K / W
egnet (maks. 29°C)

Egenskaber: Trinlyddæmpende, vedvarende elastisk, kørestolsegnet, lille modstand overfor rullende belastninger. Kan benyttes i forbindelse med
gulvvarme.
Brandklassen Cfl - s1 er kun gældende for den fabriksproducerede Acoustic/AcosticPlus linoleum og ikke for linoleum og Korkment som er lagt hver
for sig.
Armstrong DLW Korkment er et produkt, der består af naturlige råstoffer. Korkment minder på mange punkter om linoleum, men indeholder ud over
bindemidlet, udelukkende af korkmel. Armstrong DLW Korkment er bl.a. kendetegnet ved sin vedvarende elasticitet. Desuden har produktet kun en
lille modstand overfor rullende belastninger og en god regenereringsevne. Armstrong DLW Korkment er også modstandsdygtigt overfor ældning.
I forbindelse med lægning på Korkment er det vigtigt at huske, at det øverste lag (gulvbelægningen) skal være mindst lige så tykt som
Korkmentunderlaget. Det må ingen omstændigheder være tyndere.
Klæber: Der kan benyttes dispersions- eller, 2-K-Dispersionsklæbestoffer, som også er velegnet til linoleumsgulvbelægninger.

Produceret af:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst

Gulvbelægningsprodukter fra DLW skal lægges i henhold til DLW Flooring lægningsvejledningen og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og
vedligeholdelsesprogram er afgørende for, at kunne bibeholde et flot udseende af gulvet. DLW Flooring gulvprodukter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: DLW Flooring
forbeholder sig ret til, at foretage ændringer i produkt-specifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på www.dlw.eu.
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