iD Click Ultimate 55-70 & 55-70PLUS
TECHNICKé LIST

NORMY

iD Click Ultimate 70

iD Click Ultimate 55

iD Click Ultimate 70PLUS

iD Click Ultimate 55PLUS

Typ podlahové krytiny

(1,62

Heterogenní kompaktní pruåná
podlahovina

Heterogenní kompaktní pruåná
podlahovina

Heterogenní kompaktní pruåná
podlahovina

Heterogenní kompaktní pruåná
podlahovina

Klasifikace

(1,62
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KLASIFIKACE

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Celková tlouãĢka
TlouãĢka náãlapné vrstvy
Celková hmotnost
Obsah pojiva v náãlapné vrstvČ
RozmČry

(1,62
(1,62
(1,62
(1,62
(1,62
Lamely

Typ I

Typ I

Typ I

Typ I



[FP



[FP

[FP

[FP

6 lamel / balení = 1,28 mð

6 lamel / balení = 1,28 mð











Ano - PUR Ultimate

[FP

[FP

11 dílcĤ / balení = 1,30 mð

11 dílcĤ / balení = 1,30 mð












5 lamel / balení = 1,20 mð

5 lamel / balení = 1,20 mð

[FP

[FP

3 lamel / balení = 1,09 mð

3 lamel / balení = 1,09 mð

(1,62

[FP

[FP

Dílce

3 dílce / balení = 1,38 mð

3 dílce / balení = 1,38 mð

[FP

[FP

5 dílcĤ / balení = 1,15 mð

5 dílcĤ / balení = 1,15 mð

Povrchová úprava (PUR)

Ano - PUR Ultimate

Ano - PUR Ultimate

Ano - PUR Ultimate

Zkosené hrany

Ano

Ano

Ano

Ano

Synchronizovanê gravír

Ne

Ne

Ano - poloåky oznaþené PLUS

Ano - poloåky oznaþené PLUS

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
RozmČrová stabilita

(1,62

PrĤmČrná namČĜená hod: 0.05% PrĤmČrná namČĜená hod: 0.05% PrĤmČrná namČĜená hod: 0.05% PrĤmČrná namČĜená hod: 0.05%
Poåadovaná hodnota:  0.15% Poåadovaná hodnota:  0.15% Poåadovaná hodnota:  0.15% Poåadovaná hodnota:  0.15%

ZvlnČní po zahĜátí
Reakce na oheĖ

(1,62
(1

͠PP
%IOV

Zbytkovê otlak

(1,62

PrĤmČrná namČĜená hodnota: 0,02 mm PrĤmČrná namČĜená hodnota: 0,02 mm PrĤmČrná namČĜená hodnota: 0,02 mm PrĤmČrná namČĜená hodnota: 0,02 mm
Poåadovaná hodnota:  0,10 mm
Poåadovaná hodnota:  0,10 mm
Poåadovaná hodnota:  0,10 mm
Poåadovaná hodnota:  0,10 mm

Nohy nábytku

(1
,62(1
1)(1,62
1)6

äidle s pojezdovêmi koleþky
Kroþejová neprĤzvuþnost
Kroþejovê hluk v místnosti
Tepelná vodivost
Barevná stálost
Chemická odolnost
Protiskluznost
Soudrånost vrstev

(1,62
(1,62%

͠PP
%IOV

͠PP
%IOV

͠PP
%IOV

Bez poãkození

Bez poãkození

Bez poãkození

Bez poãkození

Bez poãkození

Bez poãkození

Bez poãkození

Bez poãkození

ů/ZG%ů/OLQG%

ů/ZG%ů/OLQG%

ů/ZG%ů/OLQG%

ů/ZG%ů/OLQG%

&ODVV& /QHZG%

&ODVV& /QHZG%

&ODVV& /QHZG%

&ODVV& /QHZG%
͡

Pt.:

Pt.:

Pt.:

(metoda 3a)

͡

͡

͡

(1,62
',1
(1
(1,62

Velmi dobrá

Velmi dobrá

Velmi dobrá

Velmi dobrá

5
w͡
͡1PP

5
w͡
͡1PP

R9/R10 v závislosti na gravíru
ȝ  0,30

R9/R10 v závislosti na gravíru
ȝ  0,30

͡1PP

͡1PP

Vhodné - max. 27 °C

Vhodné - max. 27 °C

Vhodné - max. 27 °C

Vhodné - max. 27 °C

Podlahové topení

Pt.:

Recyklovatelnost

͠wJPu


͠wJPu


͠wJPu


͠wJPu


ZmČkþovadla

Bez ftalátĤ

Bez ftalátĤ

Bez ftalátĤ

Bez ftalátĤ

10 let

10 let

10 let

10 let

VOC po 28 dnech

,62

Záruka
Komerþní záruka
CE Znaÿení

'23

þíslo DoP

'23

'R3

'R3

*Reference dostupné v klasifikaci pro 42/43 jsou navråeny bez akustické podloåky. Vêãe uvedené informace mohou bêt zmČnČny ve prospČch dalãího zlepãování. (07/19).
V souladu s Evropskêm naĜízením þ. 305/2011 o znaþení CE jsou prohláãení o vlastnostech k dispozici na naãem webu www.tarkett.com.
Dodråujte pokyny spoleþnosti Tarkett têkající se instalace, þiãtČní a údråby. Prosím kontaktujte spoleþnost Tarkett na adrese uvedené pro tyto pokyny.
iD Click
Ultimate
55-70

*

≤10 µg /m3
Optimal Indoor
Air Quality

*TVOC AT 28 DAYS

iD Click
Ultimate
55-70PLUS

*

≤100 µg /m3
Better Indoor
Air Quality

*TVOC AT 28 DAYS
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*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).
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ENVIRONMENTÁLNÍ VLASTNOSTI

