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	Produit: WELCOME 1233
	TDS: Karta charakterystyki technicznej
	Date: Laminat 04-2016
	TYPE: Typ
	UNIT: Jednostka
	Material group: Grupa Materiałowa
	Produits: 42261 / 42262 
	Dimensions: Wymiary
	mm: mm
	mm1: 1292 x 194 x 12
	mm2: Zgodnie z EN 13329
	Construction: Konstrukcja
	Base board: Płyta nośna
	Process1: RML
	Process2: 
	Base board1: HDF (gęstość 900-950 kg/m³)
	Base board2: Zgodnie z EN 316
	Locking system: System montażu
	Locking system1: 2-Lock system
	Locking system2: Licencja wydana prez Välinge Innovation AB
	Edges: Ochrona krawędzi
	Edges1: MRTech
	Edges2: 
	Guarantee: Gwarancja
	Years: Lata
	Years1: 10 lat użytkowanie komercyjne
	FEATURE: Cecha
	NORM: Norma
	REQUIREMENT: Wymagane
	TARKETT TYPICAL VALUE: Wartość TARKETT
	1: Wymagania klasyfikacji
	Abrasion resistance: Odporność na ścieranie
	Abrasion resistance1: EN 13329 – Załącznik E
	Abrasion resistance2: AC5
	Abrasion resistance3: AC5
	Impact resistance: Odporność na uderzenia
	Impact resistance1: EN 13329
	Impact resistance2: IC3
	Impact resistance3: IC3
	Stain resistance: Odporność na plamy
	Stain resistance1: EN 438-2 (Grupa 1,2 & 3)
	Stain resistance2: Grupa 1&2: klasa 5 - Grupa 3: ≥ klasa 4
	Stain resistance3: Grupa 1&2: klasa 5 - Grupa 3: ≥ klasa 4
	Resistance to cigarette burns: Odporność na przypalenie papierosem
	Resistance to cigarette burns1: EN 438-2
	Resistance to cigarette burns2: ≥ klasa 4
	Resistance to cigarette burns3: ≥ klasa 4
	Effect of furniture legs: Odporność na nogi mebli
	Effect of furniture legs1: EN 424
	Effect of furniture legs2: Brak uszkodzeń
	Effect of furniture legs3: Brak uszkodzeń
	Castor chair test (soft rolls): Odporność na kółka krzeseł (miękkie)
	Castor chair test (soft rolls)1: EN 425
	Castor chair test (soft rolls)2: Brak zmian lub uszkodzeń
	Castor chair test (soft rolls)3: Brak zmian lub uszkodzeń
	Thickness swelling: Wypaczenie deski
	Thickness swelling1: EN 13329 – Załącznik G
	Thickness swelling2: ≤ 18 %
	Thickness swelling3: ≤ 9 %
	2: Wymagania ogólne
	Thickness: Grubość
	Thickness1: EN 13329
	Thickness2: Grubość nominalna +/- 0,5 mm
	Thickness3: 12 mm; +/- 0,4 mm
	Length: Długość        
	Length1: EN 13329
	Length2: Długość nominalna +/- 0,5 mm
	Length3: 1292 mm; +/- 0,2 mm
	Width: Szerokość
	Width1: EN 13329
	Width2: Szerokość nominalna +/- 0,1 mm
	Width3: 194 mm; +/- 0,1 mm
	Squareness (q): kwadratowość(q)
	Squareness (q)1: EN 13329
	Squareness (q)2: q max ≤ 0,2 mm
	Squareness (q)3: < 0,1 mm
	Straightness of the surface layer (s): Równomierność warstwy użytkowej (s)
	Straightness of the surface layer (s)1: EN 13329
	Straightness of the surface layer (s)2: s max ≤ 0,3 mm/m
	Straightness of the surface layer (s)3: < 0,3 mm/m
	Flatness width: Płaskość poprzeczna
	Flatness width1: EN 13329
	Flatness width2: Wklęsłość ≤ 0,15% - Wypukłość ≤ 0,20%
	Flatness width3: Wklęsłość ≤ 0,15% - Wypukłość ≤ 0,20%
	Flatness length: Płaskość wzdłużna
	Flatness length1: EN 13329
	Flatness length2: Wklęsłość ≤ 0,50 % - Wypukłość ≤ 1,00 %
	Flatness length3: Wklęsłość ≤ 0,50 % - Wypukłość ≤ 1,00 %
	Opening between elements (o): Szpary między elementami (o)
	Opening between elements (o)1: EN 13329
	Opening between elements (o)2: o średnie ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm
	Opening between elements (o)3: o średnie ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm
	Height difference between elements (h): Różnica wysokości między elementami (h)
	Height difference between elements (h)1: EN 13329
	Height difference between elements (h)2: h średnie ≤ 0,10 mm – h max ≤ 0,15 mm
	Height difference between elements (h)3: h średnie ≤ 0,10 mm – h max ≤ 0,15 mm
	Dimensional variations: Odchylenia wymiarów
	Dimensional variations1: EN 13329
	Dimensional variations2: delta l średnia = delta w średnia < 0,9 mm
	Dimensional variations3: < 0,9 mm
	Light fastness: Trwałość kolorów
	Light fastness1: EN 13329
	Light fastness2: Blue wool scale – EN ISO 105 > level 6 Skala szarości– EN 20105 > level 4
	Light fastness3: > level 6 > level 5
	Static indentation: Odkształcenie resztkowe
	Static indentation1: EN 433
	Static indentation2: Brak widocznych zmian, wgniecenie < 0,01 mm
	Static indentation3: Brak widocznych zmian, wgniecenie < 0,01 mm
	Surface soundness: Trwałość powierzchni
	Surface soundness1: EN 13329
	Surface soundness2: > 1,00 N/mm²
	Surface soundness3: ≥ 1,60 N/mm²
	3: Zastosowanie i bezpieczeństwo
	Flame resistance: Ognioodprność
	Flame resistance1: EN 13501-1
	Flame resistance2: przynajmniej Cfl-s1
	Flame resistance3: Cfl-s1
	Formaldehyde emission: Emisja Formaldehydu
	Formaldehyde emission1: EN 717-1
	Formaldehyde emission2: E1
	Formaldehyde emission3: E1
	Slip resistance: friction coefficient: Antypoślizgowość: Współczynnik tarcia
	Slip resistance: friction coefficient1: EN 14041 / EN 13983
	Slip resistance: friction coefficient2: ≥ 0,30 – klasa DS
	Slip resistance: friction coefficient3: ≥ 0,30 – klasa DS
	Slip resistance: walking method (some ref: 
	)1: BGR 181 / DIN 51130
	)2: ≥ R9
	): Antypoślizgowość: 
	)3: R9

	Thermal resistance: przenikanie ciepła
	Thermal resistance1: DIN EN 12667
	Thermal resistance3: ≤ 0,150 m²K/W
	Electrical discharge1: DIN EN 1815
	Thermal resistance2: ≤ 0,150 m²K/W
	Electrical discharge2: Up ≤ 2kV
	DOP: Deklaracja właściwości użytkowcyh
	DOP3: No.071DoP2015-12-08
	LOGISTICS INFORMATION: Informacje logistyczne
	m²/box: 1,253 m²/opakowanie
	planks/box: 5 paneli/opakowanie
	kg/m²: 12,10 kg/m²
	boxes/palette: 56 opakowań/paleta
	m²/palette: 70,168 m²/paleta
	Electrical discharge: Antystatyczność
	Electrical discharge3: Up ≤ 2kV


