Polysafe Wood fx Acoustic PUR er egnet for bruk i boliger og kommersielle bygg
hvor trinnlyd og sklihemming er viktige hensyn. Brukes i områder som normal er
tørre men kan være utsatt for vann og væsker midlertidig. Wood fx Acoustic PUR
er kaborundum - fritt og har vedvarende sklihemmende egenskaper i hele beggets
levetid. Typiske bruksområder er skoler, universitet, studentboliger, sykehus, eldreog omsorgsboliger og offentlige områder med stor trafikk. For barfot områder som
utsettes for vann og væsker og har økt behov for sikkerhet , vennligst se Polysafe
Hydro, Hydro Evolve, Ultima eller Quattro kolleksjonen.

Tykkelse

EN 428/ISO 24346

3.7mm

Slitesjikt

EN 429/ISO 24340

0.65mm

Format

EN 426/ISO 24341

2m x 20m = 40m2

Total Vekt

EN 430/ISO 23997

2670g/m2

Generell ytelse

EN 651

I overnstemmelse

Bruksområde

EN 685/ISO 10874

DHJ

Kjemikaliebestandighet

EN 423

God kjemikaliebestandighet

Brann

EN 13501-1

Klasse Bfl-S1

Slitajsegruppe

EN 13845
EN 651

50,000 roteringer
Gruppe T

EN 13845
AS 4586
RRL Pendulum Test
Overflate grovhet

ESf
R10
≥36 (våt Test - 4S Gummi/Skyvende 96)
Rz ≥20µm

Sklihemmende egenskaper

Den sklihemmende effekten på alle Polysafe produkter varer gjennom hele produktets levetid i
henhold til gjeldene HMS retningslinjer. For ytterlige informasjon om sklisikkerhet, ta kontakt med
Polyflor Nordic.
Acoustic Impact Sound Reduction

EN ISO 140-8
EN ISO 10140-3

≥19dB
≥19dB

Underfoot Comfort

EN 433

>0.4 Godkjent
Ergonomisk designet for å minske tretthet

Elektrisk oppladning

EN 1815

≤2kV Klassifisert som “antistatisk”

Emisjoner VOC

Indoor Air Comfort GOLD
AgBB VOC test
Floorscore

Eurofins sertifisert produkt
Meget lave emisjoner
Sertifisert

Ansvarlig handel

BES 6001

Excellent

Miljømessig foretrukket gulv - Polysafe Wood fx Acoustic PUR oppnår en BRE Global A+ rating (ENP 472) i Green Guide to Specification i bruksområder som
utdanning og helsebygg og er GreenTag LCA Rate sertifisert med GreenRate level A - Silver Plus. Generisk EN 15804 Environmental Product Declaration (EPD)
finnes på www.polyflor.no. Produktet er 100 % resirkulerbart og inneholder 10% resirkulert materiale. Resirkulering gjennom Recofloor programmet.
Se www.polyflor.no/miljoprogram
Polysafe PUR - Polysafe Wood fx Acoustix PUR leveres med en polyuretan forsterket overflate av meget høy kvalitet, UV herdet for å sikre et polish-fritt
vedlikehold i hele gulvets levetid.
Hygiene - Alle Polyflor’s gulvbelegg er enkle å holde rene og sikrer en god hygiene. Rengjøring utføres i samsvar med vedlikeholds-prosedyrer og anerkjente
vedlikeholdsprodukter. Gjennomføringen av et effektivt renhold er viktig for å kunne unngå urenheter og bakterier.
Polysafe sklihemmende gulv har god bestandighet mot fortynnede syrer, er egnet i de fleste områder der det blir brukt alko-baserte håndgeléer og er egnet
for damp-rengjøring. Oversiktskart for kjemikaliebestandighet er tilgjengelig ved forespørsel. For informasjon og råd om montering, lim, anbefalt vedlikehold,
kjemisk motstand og produktgaranti, kontakt Polyflor Nordic, tlf: +47 23 00 84 00 eller epost: firmapost@polyflor.no
Som for alle Polysafe produkter, bør ikke Polysafe Wood fx Acoustix PUR påføres en polish.
Alle data som er presentert er korrekte på tidspunktet de ble trykket. For oppdatert informasjon vennligst se vår hjemmeside polyflor.no
Mønstring og farge kan variere fra de prøver som blir vist.
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