ICONIK T-EXTRA & ICONIK TREND
Klassifisering

Norm

Tarkett verdi

Produkttype

EN ISO 26986

Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering

Boligklassifisering

EN ISO 10874

23

Bindemiddelinnhold

ISO 11638

Type I

Total tykkelse

ISO 24346

2.4 mm

Slitesjikt tykkelse

ISO 24340

0,35 mm

Total vekt

ISO 23997

1580 g/m²

Teknisk informasjon

Rull bredde

EN ISO 24341

Rull Lengde

4+2+3m
25 m

		
Ytelseserklæring #

EN 14041

0004-0023-DOP-2020-01

Brannklassifisering

EN 13501-1

Cfl-s1

Sklihemmende egenskaper

EN 13893
DIN 51130

≥ 0,50 (DS)
R 10

Elektrostatisk oppladning

EN 1815

0,2

Varmeledningsevne (in m²•K/W)

ISO 10456 / EN 12524-1

0,03

Formaldehyd emisjon

EN 717-1

E1

		
Trinnlydsdempning - ∆Lw

EN ISO 717-2

16 dB

Inntrykksmerker

ISO 24343-1

≤ 0,20

Kjemikaliebestandighet

ISO 26987

Ikke påvirket*

Gulvvarme

Egnet (maks 27°C)

Lysekthet

ISO 105-B02

≥6

Dimensjonsstabilitet

ISO 23999

≤ 0,20 %

Trinsehjul

ISO 4918

Ok

Resirkulerbar

Ja

Fransk VOC vurdering

A+

Ftalat innhold

Ftalat-fri

TVOC emisjoner etter 28 døgn

EN 16516

Gull (≤ 100 µg / m³)

Garanti ved bruk i bolig (år)

15

Overflatebehandling

Extreme Protection

*For kortvarig eksponering av fortynnede syrer, oljer og fett, ingen endring i materialegenskaper.
Oppgitt informasjon kan bli endret uten ytterligere varsel (2020-04)..

*TVOC AT 28 DAYS

15

years

100 µg /m3
Better Indoor
Air Quality

GUARANTEE
RESIDENTIAL
USE

100 %
Recyclable

Although the utmost care is taken, the data here given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature. In its strive to improve its floor solutions, Tarkett reserves the right to modify their technical specifications, colours and materials at any moment and without prior notice.

TEKNISK DATAARK 2020

Vedlikeholdsanvisning
BOLIGVINYL

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
BOLIGVINYL

Vedlikeholdsråd for boligvinyl
Tarkett boligvinylgulv
Tarketts vinylgulv er veldig lette å vedlikeholde. Det tynne,
usynlige og meget sterke overflatesjiktet gjør at skitten
aldri får ordentlig feste.
Daglig rengjøring
Det holder som oftets å feie eller støvsuge hvis gulvet
bare er litt skittent. Når du tørker gulvet skal du bruke
en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en
såkalt mikromopp. Bland vann med allrent (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive tillverkares doseringsanvisning.
Ikke overdoser! Ettertørk med rent vann slik at
ingen rester av rengjøringsmiddelet er igjen.
Beskytt gulvet
Ta vare på gulvet. Løft når tunge møbler flyttes. Ha for
vane å sette på møbelknotter på møbelben for å unngå
bestående inntrykksmerker og riper.
Tenk på at det ofte er smågrus som riper og skader gulvet.
Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmussingen
og risikoen for riping av grus og skitt.
Generelle råd
•
OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor,
utendørs salting, cellulosetynning, oljevoks og skurepulver.
•
Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater
kan gi bestående flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet
ved å legge en teppebit, pappskive eller lignende under.
Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at
vinylgulvet forskyves eller skades.
•
Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og
tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt
fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes
•
Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping fra bl.a.
grus.
•
Gulvbeskyttelse skal benyttes under kontorstoler.
•
Benytt støvsuger med børstemunnstykke.

Tarkett AS - PB 500, Brakerøya - 3002 Drammen
Tel.: +47 32 20 92 00 Epost: info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

Flekkfjerning
Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker
bli permanante (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift).
Tørk med vann etter flekkfjerning.

Flekker fra

Tas bort med

Frukt, bær, saft, melk, krem,
brus, øl og vin

Allrengjøringsmiddel, ev.
tilsatt ammoniak

Karbonpapir, fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift

Rødsprit

Sjokolade, kaffe, te, asfalt,
fett, olje, skolakksmerker,
skokrem

Allrengjøringsmiddel eller
white spirit, hvit/rød ScotchBrite kan brukes

Urin, oppkast, ekskrement

Allrengjøringsmiddel

Blod

Kaldt vann + ammoniak

Rust

Allrengjøringsmiddel og
oksalsyre

Tyggegummi

Kuldespray eller is i plastpose. Skrap forsiktig med
kniv/sikling

Brennmerke fra sigaretter

Skrap med kniv/sikling. Bruk
hvit/rød Scotch-Brite for
etterpolering

Gulvlim

Limvask, white spirit eller
sitrusrens, bearbeid med hvit/
rød Scotch-Brite, tørk nøye
med en bomullsklut.

Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene
på innsiden av skapdøren!

