
iD Click Ultimate 55-70 & 55-70PLUS

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Better Indoor 
Air Quality

100 µg /m3
*

≤

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

≤10 µg /m3
*

iD Click Ultimate 70 iD Click Ultimate 55 iD Click Ultimate 70PLUS iD Click Ultimate 55PLUS

iD Click

Ultimate

55-70

iD Click

Ultimate

55-70PLUS

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions).

TECHNICK  LIST

KLASIFIKACE NORMY

Typ podlahové krytiny

Zkosené hrany

Heterogenní kompaktní pru ná 

podlahovina

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Tlou ka ná lapné vrstvy

Celková hmotnost

Obsah pojiva v ná lapné vrstv

Celková tlou ka

Rozm ry
Lamely

Reakce na ohe

Kro ejov  hluk v místnosti 

Kro ejová nepr zvu nost

Bez po kození

Barevná stálost

Chemická odolnost

Protiskluznost

Soudr nost vrstev

Podlahové topení

Velmi dobrá

Vhodné - max. 27 °C

Recyklovatelnost

Komer ní záruka

Tepelná vodivost

Bez ftalát

*Reference dostupné v klasifikaci pro  42/43 jsou navr eny bez akustické podlo ky. V e uvedené informace mohou b t zm n ny ve prosp ch dal ího zlep ování. (07/19). 

V souladu s Evropsk m na ízením . 305/2011 o zna ení CE jsou prohlá ení o vlastnostech k dispozici na na em webu www.tarkett.com. 

Dodr ujte pokyny spole nosti Tarkett t kající se instalace, i t ní a údr by. Prosím kontaktujte spole nost Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.

idle s pojezdov mi kole ky

Pr m rná nam ená hodnota: 0,02 mm 

Po adovaná hodnota:  0,10 mm

Typ I

Povrchová úprava (PUR)

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

íslo DoP 

Zvln ní po zah átí

Zbytkov  otlak

Nohy nábytku

Klasifikace

VOC po 28 dnech

10 let

Ano - PUR Ultimate Ano - PUR Ultimate

Ano

Ne

Rozm rová stabilita

Bez po kození

(metoda 3a)

Velmi dobrá

ENVIRONMENTÁLNÍ VLASTNOSTI

Zm k ovadla

CE Zna ení

Heterogenní kompaktní pru ná 

podlahovina

Heterogenní kompaktní pru ná 

podlahovina

Heterogenní kompaktní pru ná 

podlahovina

Typ I Typ I Typ I

6 lamel / balení = 1,28 m 6 lamel / balení = 1,28 m

5 lamel / balení = 1,20 m 5 lamel / balení = 1,20 m

3 lamel / balení = 1,09 m 3 lamel / balení = 1,09 m

Dílce 3 dílce / balení = 1,38 m 3 dílce / balení = 1,38 m

5 dílc  / balení = 1,15 m 5 dílc  / balení = 1,15 m

11 dílc  / balení = 1,30 m 11 dílc  / balení = 1,30 m

Ano - PUR Ultimate Ano - PUR Ultimate

Ano Ano Ano

Synchronizovan  gravír Ne Ano - polo ky ozna ené PLUS Ano - polo ky ozna ené PLUS 

Pr m rná nam ená hod: 0.05% 

Po adovaná hodnota:  0.15%

Pr m rná nam ená hod: 0.05% 

Po adovaná hodnota:  0.15%

Pr m rná nam ená hod: 0.05% 

Po adovaná hodnota:  0.15%

Pr m rná nam ená hod: 0.05% 

Po adovaná hodnota:  0.15%

Pr m rná nam ená hodnota: 0,02 mm 

Po adovaná hodnota:  0,10 mm

Pr m rná nam ená hodnota: 0,02 mm 

Po adovaná hodnota:  0,10 mm

Pr m rná nam ená hodnota: 0,02 mm 

Po adovaná hodnota:  0,10 mm

Bez po kození Bez po kození Bez po kození

Bez po kození Bez po kození Bez po kození

Velmi dobrá Velmi dobrá

R9/R10 v závislosti na gravíru 

  0,30

R9/R10 v závislosti na gravíru 

  0,30

Vhodné - max. 27 °C Vhodné - max. 27 °C Vhodné - max. 27 °C

Bez ftalát Bez ftalát Bez ftalát

Záruka

10 let 10 let 10 let


