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sametový vinyl

Odměňte se novou dimenzí v
podlahových krytinách...
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Creating better environments
Výroba krytiny Flotex® má certifikaci
ISO1400 – manažerský systém životního
prostředí. Flotex® je také jedinou
sametovou podlahovou krytinou, které
byla udělena osvědčení A’ BRE (Building
Research Establishment Environmental
Assesment Method).

Objevte sametový vinyl Flotex®!

Při výrobě, manipulaci a používání krytiny
Flotex® se společnost Forbo Flooring vždy
snaží o co nejmenší dopad na životní
prostředí. Náš vlastní odpad a dokonce i
odpad třetích stran je recyklován a
zpracován do produktů Flotex® tak, aby
byl optimalizován environmentální profil.
S LCA – Analýzou dopadu na životní
prostředí během celého životního cyklu
produktu - jsme schopni najít více
způsobů jak dále zlepšovat naši
environmentální stopu. Splňujeme
nejpřísnější požadavky pro zajištění
zdravého a bezpečného prostředí.
Usilujeme o to, požadavky nejen
dodržovat, ale obezřetně se snažíme jít
ještě dál než jsou legální nařízení. S
podlahovinou Flotex® jsme ještě více
připraveni na budoucnost. Protože Flotex®
může být čištěn pouze vodou, můžete si
být jisti, že budete přispívat k péči o
životní prostředí i během jeho používání.

Sametový vinyl Flotex® vám nabízí novou
dimenzi podlahových krytin. Flotex® je
naprosto jedinečná podlahová krytina,
kombinující nejlepší vlastnosti pružných
podlahových krytin jako je vysoká
odolnost a trvanlivost s kvalitou, teplem a
komfortem, které nabízí koberce.
Flotex® se skládá z pevného vinylu s
dvojitým vyztuženým jádrem a hustě
sametovým povrchem z vláken nylonu
6.6, upevněných pevně v základní vrstvě.
Flotex® je extrémně rozměrově stálý, má
sametový vzhled textilní podlahové
krytiny a současně si zachovává funkčnost
a snadnou údržbu vinylových krytin nebo
linolea. A co víc, Flotex® nabízí také
vynikající akustické vlastnosti a
protikluznost.
Flotex® je k dispozici v široké nabídce
vzorů, barev a designů. Skvěle se
kombinuje s jinými podlahami, což přináší
speciální rozměr kombinování textur a
materiálů v rámci jednoho projektu.

1.
2.
3.

1. Hustě sametový povrch z vláken nylonu 6.6 je
pevně upevněn v základní vrstvě
2. Vinylová vyztužená základní vrstva ošetřená látkou
Sanitized®
3. Vrstva skelného rouna pro extrémní rozměrovou
stálost
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Objevte sametový vinyl Flotex®

Objevte sametový vinyl Flotex®
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Technicky dokonalý

Bezkonkurenční výkon

Celoživotní výkon

Bezpečný a pohodlný

Vytváříme zdravější prostředí

Déle čistý

Podlahová krytina Flotex® vytváří v mnoha

Antimikrobiální ošetření základní vrstvy materiálu

Opravdovou výhodou podlahoviny Flotex® je její

Klasifikace uchování původního
vzhledu

Výsledky testů špinění: vzorek vlevo je

Základní vrstva materiálu Flotex® z pevného
vinylu, vyztužená dvojitým skelným rounem, je

směrech neobvyklé kombinace, které jsou

Flotex® látkou Sanitized® zajišťuje trvalou

snadné čištění jako je tomu u pružných

Jako u každého produktu, barva a vzor ovlivňují

špinění a vzorek vpravo byl vyčištěn mokrou

voděodolná a jsou v ní ukotveny milióny rovných

obvykle charakteristické pouze pro jeden druh

ochranu proti bakteriím jako MRSA a E.coli, nebo

podlahových krytin. Pokud jsou dodržovány

zachování původního vzhledu podlahy. Také

cestou.

nylonových vláken, v počtu více než 70 milionů

podlahové krytiny. Nicméně kvality materiálu

plísním jako dermafytóza. Ochrana Sanitized® se

předepsané čistící procedury, Flotex® předčí ve

Flotex® je schopný “schovat” jakoukoliv špínu lépe

na metr čtvereční, což z krytiny Flotex® dělá

Flotex® mohou být posuzovány i samy o sobě.

přidává do vrstvy lepidla materiálu Flotex® a

vzhledu jakoukoliv textilní podlahovou krytinu.

či hůře, v závislosti na základní barvě a vizuálním

nejhustější dostupný textilní produkt. Všechna

Hustě sametový povrch poskytuje ideální

trvale působí antimikrobiálně, bez ohledu na

Hladká vzpřímená vlákna nylonu 6.6 umožňují

vzoru. Za použití evropských norem (EN) jsme

vlákna jsou vyrovnána a umístěna vzpřímeně do

akustickou bariéru pro okolní i kročejový hluk a to

čištění a vysávání. Toto činí z krytiny Flotex®

snadné odstranění špíny běžným vysáváním.

ohodnotili každou položku kolekce podle toho,

vrstvy lepidla, takže mohou reagovat stejným

do výše více než 20dB. Tím je zajištěno pohodlí

ideální podlahovou krytinu pro zdravotnické

Žádná špína se nezachytává ve smyčkách nebo

jak je schopná “schovat” špínu, která se objeví při

způsobem jak na chůzi tak na vozíky pohybující

jak uvnitř místnosti, tak i v místnostech pod ní.

instituce jako jsou domovy důchodců nebo

kartáčových koncích vláken a vysávání dosahuje

běžném používání v závislosti na umístění

se po povrchu, aniž by zanechaly stopy nebo

Nylonová vlákna současně vytvářejí povrch, který

pečovatelská zařízení. Krytina také potlačuje růst

až k základu vláken, takže je všechna špína

materiálu. Výsledkem je klasifikace uchování

cesty. Flotex® je perfektní povrch pro kolečkové

je hladký a nezadrhává se, ale zároveň neklouže.

populace roztočů. Nezávislé testy prokázaly, že

odstraněna. Vinylový základ krytiny Flotex®

původního vzhledu, která může být použita jako

židle; nepříliš hladký, takže není kluzký, nepříliš

Jako takový představuje ideální protikluzný

populace roztočů umístěná do materiálu Flotex®

kombinovaný s vrchní vrstvou z nylonu 6.6

základní rada v případě, kdy je pozornost

měkký, takže nebrání pohybu kolečkových židlí.

koberec jak za sucha tak i za mokra. Dále je

se zmenšila během doby osmi týdnů průměrně o

umožňuje také čištění vodou a čistícími

zaměřena na dlouhodobý vzhled vzorů

Vytváří ideální podlahu do kanceláří i velmi

Flotex® podlahová krytina odolná vůči ohni,

86%. Proto má Flotex® také pozitivní vliv na život

prostředky, což znamená, že jsou všechny skvrny

sametového vinylu Flotex®. Tato klasifikace je

hygienickou alternativu koberců v lékařských

splňující všechny požadavky nejvyššího

lidí trpících alergiemi. Díky unikátní konstrukci

zkrátka odmyty. Může být použito čištění párou

uvedena u každé barvy v brožuře a vzorníku.

zařízeních a jakémkoliv prostředí, kde by bylo

standardu v komerčním použití.

vláken odstraní denní vysávání dvakrát tolik

nebo mechanické čištění a výsledkem bude opět

vhodné použít koberec nebo kobercové čtverce

alergenů a špíny, než je tomu u běžných koberců.

čistá podlaha. Flotex® je opravdu omyvatelná

pro pohodlí a pocit luxusu. Současně z něj jeho

To je důvod, proč Flotex® obdržel souhlas

textilie a jako taková zůstává déle čistší.

designové vlastnosti vytváří ideální podlahu pro

Britského alergologického ústavu Allergy UK.

nepoužívaný materiál, uprostřed vzorek po testu

Klasifikace uchování vzhledu – Výborný

obchody a pohostinství. Žádná jiná podlaha
nepředčí Flotex® ve stylu a výkonu.

Klasifikace uchování vzhledu – Dobrý

Klasifikace uchování vzhledu – Průměrný
Vysávání krytiny Flotex®

• Flotex® má desetkrát větší množství vláken na
metr čtvereční než koberec
• Je možné ho čistit za použití standardního
čistícího vybavení
• 100% voděodolný, odolný vůči plísním, vysoce
stabilní a trvanlivý

6

Výhody podlahové krytiny Flotex®

Vysávání běžného koberce

• Hladký, sametový povrch pohodlný pro chůzi

• Anitimikrobiální ošetření Sanitized®

• Špínu lze snadno odstranit běžným vysáváním

• Teplo pod nohama

• Trvalá ochrana proti bakteriím

• Skvrny lze důkladně umýt běžnými čistícími

• Vynikající protikluznost

• Schváleno Britským alergologickým ústavem

• Vynikající akustické vlastnosti do 20dB
• Odolný vůči ohni

prostředky

Klasifikace vzhledu – Výborný

Všechny nečistoty lze odstranit při periodickém
mokrém čištění. Více informací naleznete v

Klasifikace vzhledu – Dobrý

návodu na čištění a údržbu.

• Dokonce ani žvýkačka nepředstavuje žádný
problém

Klasifikace vzhledu – Průměrný

• Jediná skutečně omyvatelná textilie

Výhody podlahové krytiny Flotex®
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Teplo, pružnost a estetika
Flotex® Classic se vyrábí tak, že na základní barvu
podkladu nanášejí válce moderním cylindrovým
tiskem vícebarevný grafický vzor, čímž
propůjčující každému dekoru individuální výraz.
Barevné řady kolekce Flotex® Classic jsou sladěny
tak, aby se daly dobře kombinovat s celou řadou
pružných podlahových krytin jako je Marmoleum®
a vinyly z portfolia společnosti Forbo Flooring.

8

Flotex® Classic

Vzory kolekce Flotex® Classic charakterizují jemné
nuance v barvách a síť dekorů, které vytvářejí
perfektní klidný celkový vzhled, ideální pro
komerční aplikace jako kanceláře, školy a
zdravotnická zařízení.

Živost a složitý detail
Flotex® HD představuje kolekci s jedinečným High
Definition digitálním tiskem, vytvářející dokonalou
texturu s téměř 3D vzhledem. Díky technologii
tisku umožňuje Flotex® HD vytváření velkých
nekonečně se opakujících vzorů a živých barev,
čímž vytváří novou dimenzi podlahoviny Flotex® a
činí tento produkt atraktivnější pro moderní
prostředí, jako jsou obchody a rekreační zařízení. V
jemnějších barvách je také vhodný pro tradiční
použití v kancelářích, školách a zdravotnických
zařízeních.

Flotex® HD
Ve vzorníku krytiny Flotex® je představeno pět
úžasných kolekcí včetně reálných vzorků. Tyto
kolekce jsou dostupné skladem pro okamžité
dodání.
Flotex® HD: na objednávku
V technické brožuře Flotex® je uveden přehled
osmi dalších kolekcí populárních komerčních
vzorů. Tyto vzory jsou vyráběny pouze na
objednávku.

Flotex® HD
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Vzory kolekce Flotex® Classic charakterizují jemné
nuance v barvách a síť vzorů, které vytvářejí perfektní
klidný celkový vzhled.

Calgary
Montana
Samba
Senya
Manila
Dakota
Berlin
Vienna

10 Flotex Classic

Flotex Classic 11

Vrstvený vzor řady Calgary, odrážející

Pokud chcete, aby vaše podlaha

exteriér cihlové budovy je rozptýlen bloky

vyjadřovala individualitu a barvu, vzory

plynoucími v opačném směru. Jako

řady Samba vám nabízí široký výběr barev

náhodná okna ve zdi naznačují akci a

kombinovaný s živým celoplošným

emoce odehrávající se uvnitř. Taková je

vzorem, který přináší okolí radost. Tento

povaha mnohovrstevného vzoru řady

vzor může být snadno kombinován a je k

Flotex® Calgary.

dispozici jak v pásech tak i ve čtvercích.

Opakování vzoru: 50 x 103 cm

200 cm

Opakování vzoru: 103 x 50 cm

290005 | melon

342141 | blue

Vytvořena pro vyjádření individuality,

Ať již v pohostinství, obchodu nebo

široká barevná škála řady Flotex® Montana

školství, řada Flotex® Senya propůjčuje

kombinovaná s tlumeným polohladkým

prostředí charakter a praktičnost. Klidný

vzorem vytváří příjemné pracovní

geometrický vzor se snadno přizpůsobuje

prostředí pro široké spektrum komerčního

svému prostředí a vytváří nerušený,

použití.

jednotný vzhled podlahy.

Opakování vzoru: 34,8 x 50 cm

296046 | grey

12 Flotex Classic

200 cm

200 cm

Opakování vzoru: 20,7 x 40 cm

200 cm

234042 | ocean

Flotex Classic 13

Flotex® Manila je vícebarevný lineární vzor

Design řady Flotex® Berlin nabízí současný

zvláště vhodný do prostředí s hustým

geometrický vzor, vytvářející elegantní

provozem. Jeho proužkovaný bambusový

moderní vzhled. Tento vzor se obzvláště

design nabízí zvýšené krytí špíny a

hodí do prostor s intenzivním provozem a

propůjčuje prostředí přirozenou eleganci.

může být instalován v kancelářích a

Tento vzor je velmi vhodný do

rozsáhlých veřejných prostorách.

pohostinství, větších kancelářských prostor
a atrií, kde vytváří hřejivé prostředí.

Opakování vzoru: 52,3 x 40 cm

200 cm

Opakování vzoru: 35 x 18 cm

245060 | nimbus

200 cm

368074 | beige

Flotex® Dakota je tradiční nadčasový

Krytina Flotex® Vienna má klasický

geometrický vzor. Je dostupný v široké

geometrický vzor. Svým elegantním

nabídce klasických barev a nabízí trvalá

vzhledem se hodí zejména do každého

řešení pro celou řadu prostorů.

podnikatelského nebo kancelářského
prostředí.

Opakování vzoru:1,15x1,1 cm

345188 | indigo

14 Flotex Classic

200 cm

Opakování vzoru: 5 x 5 cm

200 cm

367228 | chocolate

Flotex Classic 15

Expert choice
Ve vzorníku Flotex® je představeno pět úžasných
kolekcí včetně reálných vzorků. Tyto kolekce jsou
dostupné skladem pro okamžité dodání.

Pulse
Vector
Spin
Cord
Field

16 Flotex HD

Flotex HD 17

Pravidelnost a přesnost vzoru řady Flotex®
vector pomáhá vytvořit jemný dojem
ticha, klidu a rytmu.

Opakování vzoru: 50 x 64,5 cm

200 cm

540019 | toffee

Teoretická geometrická dokonalost kruhu
dostává v řadě Flotex® spin dotek
S každou částí vzoru začínající vrcholem

individuality. Dynamická vyváženost

a slábnoucí v sestupné linii v řadě

pravidel a individuální jedinečnosti.

Flotex® pulse souzní přirozený rytmus
hodin a dní.

Opakování vzoru: 50 x 50 cm

200 cm

Opakování vzoru: 50 x 50 cm

510001 | steel

18 Flotex HD

200 cm

530002 | berry

Flotex HD 19

Texturní podstata materiálu Flotex® je

Nepravidelnost hraničící s chaosem je

naplno oslavena v kolekci Flotex® HD.

základem vzoru zjemněného pečlivým

Zdánlivě křehké, ale nekompromisně

výběrem barev a šířkou linií. Oslava

plynulé, prvky tohoto vzoru zdůrazňují

přirozeného světa.

měkkost materiálu Flotex®.

Opakování vzoru: 50 x 49,2 cm

520011 | jet

20 Flotex HD

Opakování vzoru: 50 x 50 cm

200 cm

200 cm

500007 | neptune

Flotex HD 21

Na
objednávku
Made-to-order
V technické brožuře Flotex® je uveden přehled osmi
dalších kolekcí populárních komerčních vzorů. Tyto
vzory jsou vyráběny pouze na objednávku.

Grid
Collage
Network
Cube
Plaid
Trace
Circuit
Blossom

22 Flotex HD

23

Flotex® Grid používá rytmický formát detailních linií pro
vytvoření pocitu pořádku a klidu. Horizontální a
vertikální pravidelnost je vyvážena organickou
individualitou.

Opakování vzoru: 56 x 50 cm

24

570008 | stone

570006 | steam

570007 | steel

570002 | linen

570004 | glass

570012 | emerald

570001 | leather
leather

570011 | sapphire

570003 | moss

570005 | rust

570010 | concrete

570009 | shadow

200 cm

570001 | leather

Flotex HD 25

Zdánlivě náhodný charakter vzoru Flotex® Collage
vytváří vrstvený efekt, ve kterém se projevuje hloubka
textury a klid. Ideální pro zdravotnictví a wellness
centra.

610004 | mineral

610005 | brandy

610007 | ginger

Pattern repeat:
Opakování
vzoru: 50
50 x
x 50
50 cm
cm

610006 | seagrass

610008 | juniper

610002 | moss

610009 | mint

610010 | storm

610003 | lagoon

200 cm
cm
200

610001 | cement
26 Flotex HD

610005 | brandy

27

Řada Flotex® Network oslavuje individualitu a
jedinečnost “jednotlivce” v kontextu celku. Zvláště
vhodná do kancelářských prostor.

560008 | steam

560007 | steel

Opakování vzoru: 50 x 50 cm

560009 | glass

200 cm

560001 | carbon

560008 | steam

560011 | alloy

560005 | concrete

560003 | bronze

560010 | petrol

28 Flotex HD

560006 | resin

560004 | rock

560012 | stone

560002 | rust
Flotex HD 29

600010 | toffee

600004 | cedar

600005 | riviera

600014 | tide

600008 | alloy

600006 | steel

600013 | jet

600007 | storm

600009 | crocus

600002 | concrete

600011 | night

600015 | forest

600003 | ginger

600001 | coffee

600012 | chocolate

600016 | berry

Třírozměrný efekt kolekce Flotex® Cube dodává
podlaze extra komfort a pocit tepla, zatímco
geometrická povaha vzoru podtrhuje absolutní
formálnost tohoto designu.

Opakování vzoru: 12.5 x 12.5 cm

200 cm

600008 | alloy

Architect: M+R interieurarchitecten b.v. Eindhoven (NL)
Photographer: Studio De Winter Eindhoven (NL)
30 Flotex HD

Flotex HD 31

V kolekci Flotex® Plaid dostal nadčasový
tradicionalismus jemný posun. Měnící se intenzita
barev kombinuje spojitost a rytmus. Ideální
podlahovina pro obchody.

590003 | clay

590001 | rust

590004 | rose

Opakování vzoru: 25 x 25 cm

590008 | lava

590012 | mirage

590011 | fire

590009 | steel

590010 | blueberry

590005 | quartz

590002 | glacier

590006 | juniper

590007 | marina
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Flotex plaid 590001 | rust
Eternal stone 12062

200 cm
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580001 | sand

580014 | suede

580013 | ginger

580010 | paprika

580012 | pepper

580019 | slate

580017 | quartz

580002 | leather

580003 | moonstone

580005 | lime

580009 | seagrass

580011 | leaf

580006 | steel

580020 | storm

580018 | cloud

580007 | glass

580008 | denim

580016 | lagoon

580015 | night

580004 | jet

Současné geometrické tvary pomáhají vytvořit výrazný
moderní vzhled řady Flotex® Trace. Ta je zvláště vhodná
pro prostory s intenzivním provozem a nabízí se k
instalacím v kancelářích a velkých veřejných
prostorech.

580003 | moonstone
Opakování vzoru: 50 x 50 cm
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200 cm

Flotex HD 35

550009 | walnut

550011 | spice

550001 | moss

550002 | heather

550004 | pebble

550008 | sea

550003 | titan

550010 | stone

550007 | slate

550005 | mirage

550012 | quartz

550006 | smoke

Spletité linie a vlnící se barvy vytváří smysl pro pořádek
a účel. Každá linie má své místo a perfektně zapadá do
většího schématu. Řada Flotex® Circuit je ideální pro
kanceláře a jednací místnosti.

Opakování vzoru: 75 x 75 cm
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550007 | slate

200 cm

Flotex HD 37

620008 | carnival

620006 | crush

620011 | paprika

620009 | lime

620004 | lava

620010 | amazon

620007 | carribean

620002 | candy

620003 | tropicana

620001 | breeze

620012 | blueberry

620005 | shadow

Zářivé barvy a hravé, překrývající se tvary činí řadu Flotex®
Blossom dokonalou volbou pro školky a vzdělávací
zařízení.

620008 | carnival
Opakování vzoru: 50 x 50 cm
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200 cm

Flotex HD 39

Další kolekce Flotex®
Flotex® HD: barva na přání
Pokud se vám líbí vzor ze základní kolekce, ale rádi byste ho
měli ve zvláštní barevné kombinaci, můžete se informovat,
jak je možné barvy vzorů změnit nebo zvýraznit tak, aby
vytvořily vzor, který se bude hodit do barevného schématu
vašeho interiéru.
Flotex® HD: výroba na zakázku
S krytinou Flotex® HD je možné ještě více. Naše designové
studio vám pomůže vytvořit design podle vašeho výběru a
zajistit, že výsledek se bude dokonale hodit do vašeho
interiéru.
Jak pro “Flotex® HD: barva na přání” tak pro “Flotex® HD:
výroba na zakázku” platí delší dodací lhůty. Prosím
kontaktujte svého zástupce Forbo, aby vám pomohl vybrat
správné řešení.

Přírodní linoleum
Jako světový lídr v přírodním linoleu společnost Forbo nabízí širokou
škálu podlahových krytin a také linoleum pro aplikaci na nábytek a
stěny. Více než sto let zkušeností a výrobní technologie, které kladou
nejvyšší důraz na ochranu přírody, zajišťují nejvyšší kvalitu. Nesčetné
investice do vývoje produktů poskytují společnosti Forbo Flooring
příležitost udržovat nabídku nejpokrokovější produktové palety pro
projekty i koncové zákazníky.

Vinylové podlahoviny
Jako výrobce atraktivních vinylových podlahových krytin orientovaných
na design nabízí společnost Forbo Flooring vysoce kvalitní vinylové
produkty pro použití ve zdravotnictví, průmyslu, obchodech a dalších
oblastech. Vedle designově orientovaných vinylů nabízí Forbo Flooring
rovněž speciální produkty jako jsou akustický nebo bezpečnostní vinyl.

Kolekce Sottsass je designovou kolekcí sametového vinylu Flotex®. Je
průkopnická jak esteticky tak technicky. Tato kolekce je výsledkem
kreativní spolupráce mezi společností Forbo Flooring a italským
designovým studiem Sottsass Associati. Kolekce má čtyři vzory:
Terrazo, Wool, Bacteria a Kasuri. Tyto vzory mají společné rysy:
nepravidelný náhodný vzor, organické formy a “optické” rysy, které si
hrají s měřítkem. Kolekce je k dispozici v široké nabídce barev a
obsahuje žhavé moderní barvy v silně kontrastních kombinacích.

Některé řady kolekce Flotex® Classic jsou dostupné také v podobě

Vstupní podlahové systémy
Každá budova má vchod a východ. Kromě skutečnosti, že zde dochází k
prvnímu kontaktu s návštěvníky, je to také první ochrana pro jakoukoliv
podlahovou krytinu, která je položena dále v budově. Se vstupními
podlahovými systémy Forbo činíte první důležitý krok k zachování
trvanlivosti vaší podlahy.

čtverců. Pro jejich výrobu je používána stejná technologie jako u
sametového vinylu Flotex®, ale poté jsou lisovány na plně
recyklovaný podklad. Čtverce vám umožňují svobodu při instalaci
na široký pás nebo do šachovnice. Více informací naleznete v
příslušném vzorníku.
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Metoda údržby Forbo FloorCare

Technické specifikace

Flotex splňuje požadavky normy EN 1307
Flotex v rolích

Čištění po pokládce

•
•
•
•
•

Vysajte podlahu za použití vertikálního vysavače s rotujícím kartáčem.
Odstraňte špínu nebo skvrny pomocí čisté teplé vody.
Vždy pracujte ze stran do středu.
Odstraňte přebytečnou vodu
Nechte podlahu uschnout

Celková tloušťka

ISO 1765

4.3 mm

Veřejné a komerční prostory

EN 685

Třída 33

Šířka role

2.00 m

Délka role

30 m

Celková hmotnost

ISO 8543

1.8 kg/m²

Rozměrová stálost

ISO 2551

< 0.2%

Odolnost proti opotřebení

EN 1963

< 35 g ztráty na vrstvě

Odolnost vůči kolečkům

EN 985

r = ≥ 2.4 trvalé používání

Barevná stálost

EN ISO 105 B-02

6

DIN 51097

Výsledky za sucha/mokra > 0.7

UK SGR kyvadlo

Sucho - velmi pomalý smyk
Mokro - pomalý smyk

ISO 10965

> 10⁹ Ω

ISO 140-8

Redukce kročejového hluku ∆LW = 20 dB

ISO 354

Absorbce zvuku = 0.10

Reakce na oheň

EN 13501-1

Bfl-s1

Protikluznost

EN 13893

DS: > 0.30

Elektrostatický náboj

ISO 6356

< 2kV

Tepelný odpor

ISO 8302

0.0526 m² K/W

Protikluznost

Pravidelné čištění

•
•
•
•
•

Vysajte podlahu za použití vertikálního vysavače s rotujícím kartáčem.
Odstraňte špínu nebo skvrny pomocí čisté teplé vody.
Vždy pracujte ze stran do středu.
Odstraňte přebytečnou vodu
Nechte podlahu uschnout

Elektrický odpor
Akustika

Flotex splňuje požadavky normy EN 14041

Příležitostná údržba

42 Metoda údržby Forbo FloorCare

• Nejprve navlhčete skvrny lokálně roztokem jemného čistícího
prostředku.
• Vydrhněte dostatečným množstvím čisté teplé vody za použití
kotoučového kartáčového stroje
• Nechte podlahu uschnout
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