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Halifax
155072

Novego Plus • Til svømmende montage • Dim: 8,0x228x1800 mm • Klasse: 33

Halifax
155072

Brighton
155074

Sherwood
155075

Oxford
155076

•

2 mm korkbagside

•

Brede planker

•

Ekstrem høj slidsstyrke

•

100% Vandfast

•

Dobbelt så stor variation af planker

•

Naturligt 3D udseende

•

Microfas på 4 sider

•

100% Phthalatfri

•

God gangkomfort

•

Nemt at lægge

PHTHALATE
FREE

30

ÅRS
ÅRS
GARANTI
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FOR IMPROVED
AIR QUALITY
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NOVEGO Plus
Tekniske data
Dimension:

8,0x228x1800
Microfas på 4 sider. 3D-mønster

Lægges:

5G, Svømmende uden brug af lim

Emballage:

4 planker pr. kasse = 1,64 m2
45 kasser pr. palle = 73,8 m2
1

Opbygning
PLUS er en unik løsning inden for gulvbelægning med en tykkelse på kun 8,0 mm.

2

En særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber.
Gulvet produceres i 100% phthalatfri virgin materiale i en phthalatfri produktion.

3

PLUS har dobbelt så stor variation i 3D mønster, hvilket giver et harmonisk og natur-

4

ligt udseende. Gulvets enestående opbygning giver det en hidtil uset resistens overfor
væske. Vinylplanken vil derfor ikke svulme op og blive ødelagt, hvis den udsættes for
væske i større mængder.
Gulvet har en stabil kerne af limestone hvorfor gulvet kan monteres uden dilatationsfuger i arealer op til 20x20 meter. Hver enkelte planke er forsynet med en 4 sidet
microfas, som fremhæver den enkelte planke i det færdige gulv.



NOVEGO Plus til svømmende montage

Klassificering ved anvendelse
i privat bolig

23

Klassificering ved anvendelse
offentlige steder samt erhverv

33

ning i meget detaljeret og høj kvalitet.

Generelle egenskaber

Specifikation

2.

Folie med træ udseende.

Dimension i mm (EN 427/428)

8,0x228x1800 mm

3.

Vinylplankens fugtafvisende kerne i limestone giver, kombineret med den stær-

Vægt

12,44 kg/m2

ke og præcise 5G-samling en særdeles vandafvisende gulvflade.

Overfladestruktur

Ja, 3D

Gulvet er inkl. et stærkt kork underlag.

Slidlagets tykkelse ISO 24340

0,55 mm

Slidgruppe (EN 660-1/2)

Gruppe T

Dimensionsstabilitet

0,25%

plankerne i pakken kan variere i farve, hvilket er en del af gulvets design.

Trinlydsdæmpning (EN ISO 10140)

18 dB (∆ Lw)

Kan monteres direkte på undergulvet uden brug af ekstra underlag; på nystøbte be-

Modstand for slagmærker
ASTM F1914

Blivende indtryksmærker
<0,1 mm

Lysægthed (ISO 105-B02 / A)

≥ 6 Blue wool scale

Termisk modstand (EN 12667)

0,05 (m2K)/W

Statisk elektricitet (EN 1081 / C)

Godkendt

ler, er fri for beskadigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassifi-

Brandmodstand (EN 13501-1)

Bfl sl

ceret i overensstemmelse med det overfor anførte.

Skridsikkerhed DIN51130

R9

Giftigt indhold EN71-3

Godkendt. Ikke giftigt. Inde		
holder ikke tungmetaller eller 		
formaldehyd

Gulvvarme

Godkendt til standard varme		
systemer i betongulv. Max. 		
temperatur 27 grader.

PLUS er et perfekt gulvvalg hjemme såvel som til erhverv, hvor der stilles høje krav til
gulvet omkring god gangkomfort, vandresistens, forbedret akustik, minimal vedligeholdelse og ikke mindst høje krav til gulvets slidstyrke.
1.

4.

Gulvet har en meget slidstærk overflade i vinyl med en flot naturtro 3D-præg-

Montage
PLUS monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. Vinyl-

tongulve udlægges fugtspærre. Kan også monteres på TimberLUX underlag for ekstra
god gangkomfort og lyddæmpning.
Produktgaranti
Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kana-

Slidgaranti
Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive gennemslidt inden for den periode, der angives her:
Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år
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