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Amorim WISE HRT • Monteres svømmende • Dim: 7,3x190x1225 mm

Traces Spice
AA4N001

GULVE MED OMTANKE

Amorim WISE KORK & STEN

Traces Tea
AA4M001

Traces Tea
AA4M001

• Resistent over for væske  

- 100% vandfast

• Blødt og affjedrende

• Lyddæmpende og isolerende

• Lunt at færdes på

• Fremragende gangkomfort

• 7,0 mm tykkelse

• CO2 neutralt og klimapositivt

• 100% naturligt og bæredygtigt 

materiale

• Perfekt til renovering

Fashionable Grafite
AA8M001

Concrete Nordic
AD9D009



TEKNISKE DATA

Dimension: 7,0x190x1225 mm
Lægges: Klik
Emballage: 8 planker pr. kasse =  1,86 m2

                 44 kasser pr. palle =  81,84 m2 

OPBYGNING

Amorim WISE har en tykkelse på 7,0 mm, som gør gulvet velegnet til 
renovering.

Med ny teknologi er det muligt at fremstille en PVC-fri kerne i kork, der er 
resistent overfor vand og samtidig utrolig formstabil, derved bevares alle 
korkens uforlignlige egenskaber i gulvet.

Gulvets opbygning med den unikke kerne i fugtbestandigt kork giver 
Amorim WISE en hidtil uset resistens overfor væske. Gulvet vil derfor ikke 
svulme op og blive ødelagt, hvis det udsættes for væske i større mængder 
end ved normalt brug.

Amorim WISE er sammensat af 5 forskellige lag, der tilsammen skaber 
en særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egen-
skaber.

Gulvplankerne er faset på 4 sider, hvilket tilfører gulvfladen et udseende, 
hvor den enkelte planke fremhæves.

Et perfekt gulvvalg til erhverv, hvor der stilles høje krav til gulvet omkring 
god gangkomfort, vandresistens, forbedret akustik, minimal vedligehol-
delse og ikke mindst høje krav til gulvets slidstyrke.  
1. Vandbaseret lak overflade. Klasse 33
2. Naturkork
3. Ekstra komfort med absorberende korkmellemlag
4. PVC-fri kerne af kork og bindemidler med limfri kliksystem
5. Underlag af kork
 
MONTAGE

Amorim WISE monteres svømmende på tør/plant undergulv. Ved mon-
tering på beton anbefales underlag, TimberPRO 1.2 eller TimberLUX 2.0. 
 
PRODUKTGARANTI

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem god-
kendte kanaler, er fri for beskadigelser i lami nering, samling, fræsning, di-
mension samt klassificeret i over ensstemmelse med det overfor anførte.   
 

SLIDGARANTI
Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægnings-
produkter ikke vil blive gennemslidt inden for den peri ode, 
der angives her.
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 Amorim WISE til svømmende montage
7,3x190x1225 mm

Klassificering ved anvendelse 
i privat bolig 23

Klassificering ved anvendelse
offentlige steder samt erhverv 33

Generelle egenskaber Specifikation

Dimension i mm (EN 427/428) 7,0x190x1225 mm 

Overfladestruktur Ja

Slidlag  Klasse 33

Slidbestandighed (EN 15468) >5000 omdrejninger

Formstabilitet overfor varme   
EN ISO 23999 < 0,15%

Indtryksmærker fra stolben 
EN424  ISO 16581 Ingen synlige

Lysægthed (EN ISO 105-B02) ≥ 6 Blue Wool Scale

Termisk modstand (EN 12664) 0,06 (m2K)/W

Statisk elektricitet EN1815 Antistatisk

Trinlydsdæmpning (ISO 10140 - 3) 15 dB (∆  Lw)

Trinstøj IHD-W431 dB (A) Lydreduktion 18,5 dB 
 Forskel på støjniveau 65%

Brandmodstand (EN 13501-1) Bfl sl

Indhold af pentachlorphenol (PCP) PCP fri (EN14041 Annex B)

Opsvulming ved fugtpåvirkning Ingen synlig effekt

Formaldehyd afgasning  
DIN EN717-1  Klasse E1
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