PRODEJNÍ INFORMACE
silenzio® Systém podložky

Cena laminátových podlah , není založena pouze na kvalitě produktu, ale také na protihlukové podložce a kvalitě podkladu.Mnohaleté zkušenosti s
instalací laminátových podlah nám ukazují, že použití nevhodné podložky je problém pro všechny druhy zámkových spojů.Na základě toho jsem se
rozhodli, zahrnout dvě nové podložky do našeho programu.Přesvědčí na základě dobré kvality v poměru k ceně.Tyto podložky doporučujeme našim
zákazníkům.
Navíc jsme stanovili tento dokument jako požadavky pro podložky, které nejsou banízeny fa EGGER.
C

Informace o produktu silenzio ® Systém podložek
SILENZIO PLUS Systemboard

SILENZIO system mat

Materiál:

Speciální celuloza

Extrudovaná polystyrenová pěna

Pevnost v tlaku [t/m²]

> 10,0

> 6,5

800
600
2
9,6

12.000
1.250
2
15,0

Rozměr: [mm]

Balící jednotka v balení

ldélka
šířka
tloušťka
[m²]

VÝHODY





Systémové řešení od EGGER: podložky-podlahy-lišty
SPOLEHLIVOST zaručená kvalita instalované podlahy
Dobrá pevnost v tlaku (1) a vysoká stabilita proti stlačení
Jednoduchá montáž s novým formátem



Významné zlepšení ve snížení prostorového hluku

 DOSTUPNOST



Dostupné ve skladě Wismar od 01/2010
Vhodné pro všechny laminátové podlahy EGGER s vyjímkou podlah , které mají již integrované silenzio na spodní straně!

DEFINICE– PEVNOSTI V TLAKU (1)
Pevnost v tlaku je ukazatel vhodnosti použití podkladových materiálů pro laminátové podlahy s clic systémem .Toto nám umožňuje jednoduše
specifikovat a předvést vhodný podkladový materiál našim zákazníkům..
Specifikace pevnosti v tlaku je na základě EN 826. Normovaný vzorek s definovanou pevností je stlačován
určenou silou a rychlostí o 0,5 mm.
Výsledná tlaková síle je hodnota , která určuje hodnocení pevnosti v tlaku.V závislosti na druhu materiálu známe
zcela jasně odlišnosti, které v konečném důsledku určují zda daná podložka je , či není vhodná pro laminátové
podlahy s clic spojením.
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DOPORUČENÉ PRODUKTY
Doporučujeme použít výše popsané EGGER podložky s EGGER laminátovými podlahami.
Produkty vhodné pro clic spojení ,které splňují požadavek minimum >6,5t/m² pevnosti v tlaku mohou být také použity..
Podložky, které se dají snadno stlačit a nemají garantovanou pevnost v tleku >6,5t/m² nesmějí být použity pod EGGER laminátové podlahy .

Doporučené produkty

Nedoporučené produkty

SILENZIO PLUS System board 2.0 mm

Podložky, které se po stlačení deformují.

SILENZIO System mat 2.0 mm

Měkké podložka, které se dají lehce stlačit.

V případě otázek nás prosím kontaktujte!

VÍCE DOKUMENTŮ

DE_123456_11/09
Technische Änderungen und Druckfehlervorbehalten

Techn. Data list pro SILENZIO PLUS System board a SILENZIO System mat;
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