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Timberman Innoplank • Til svømmende montage • Dim: 12x265x2420 mm

Timberman Innoplank

Eg Prime natur
147060

• Brede planker på 265 mm

• Overfladebehandlet med 8 gange 

ultramat power lak

• Slidstærk overflade

• Ren og harmonisk sortering

• Høj kvalitets og fugtbestandig HDF-

kerne

• 2 mm korkbagside

• Udnytter naturens ressourcer bedre 

end massive gulve

• Nem montering med Unifit X

• Hårdhedsgrad på 10 brinell

147070 Eg Prime hvid
12x265x2420mm

147060 Eg Prime natur
12x265x2420 mm
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SÆRLIGE SPECIFIKATIONER 

Træsort  Botanisk navn  Oprindelse  Svind  Densistet  Hårdhed/Brinell
Eg  Quercus spp.  Europa   12%  730 kg/m3 10 N/mm2

PRODUKTER 

Produkt    Dimension   M2 pr. pakke  M2 pr. palle 
147060 / 147070   12x265x2420 mm   2,56 m2   76,80 m2

Tykkelse
(mm)

Bredde
(mm)

Vinkel
(mm)

Kant- 
krumning 

(mm)

Maks. 
pilhøjde 
(mm)

Tvær- 
krumning 

(mm)

Træfugt  
(%)

12 ± 0,2 max. 
0,2 
mm

max. 0,5 
mm

max. 1% 
af læng-

den

max. 0,2% 
af bredden

7 ± 1

Niveau- 
forskel
(mm)

Fuger
(mm)

Vinkel
(mm)

0,2 0,3 0,3

(0,3) (0,5) (0,5)

Skemaet viser de tilladte afvigelser for 
sammenføjede planker. Undtagelsesvis 
accepteres enkelte planker med maks. af-
vigelse som angives i parantes.

TOLERANCER

 
Skema 1: Tilladte afvigelse for planke målt ved levering

PRODUKTDATA

Innoplank i en ren og harmonisk sortering med brede og lange planker. Gulvet 
er overfladebehandlet med 8 gange ultramat power lak, som gør det særligt 
slidstærkt og dermed øger gulvets levetid. Bagsiden af kork sikrer en behagelig 
affjedring, er termisk isolerende og virker samtidig dæmpende på rummets 
akustik. Gulvet monteres nemt med Unifit X kliksystem.

Gulvet har en hårdhedsgrad på 10, hvor massive trægulve har en på 3,7. 

 
Plankens opbygning 
1. 8 gange ultramat power lak 
2. Træfinér i eg 
3. Høj kvalitets og fugtresistent - HDF 
4. Høj kvalitets lim 
5. Træfinér i eg 
6. Bagside af 2 mm kork fra Portugal

 
Produktionsnorm 
Alle produkter er CE-mærket.

 
Kvalitet 
Alle gulvene produceres under strenge kvalitetsnormer og processer. Bl.a. 
udføres en kvalitetstest før afsendelse fra fabrikken. Ligeledes udfører Tim-
berman en kvalitetstest ved leveringen til lageret.

 
Miljø 
Fabrikken er FSC-certificeret under reg.nr. PEFC/14-35-00062-AEN.

 
Lakering 
Gulvet er overfladebehandlet med ultramat power lak. Den revolutionerende 
overfladeteknologi gør gulvet særligt slidstærkt. Desuden kan gulvet genlak-
eres uden slibning. 
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