SUOMALAISET LAATUPARKETIT
PUULAJI

Designparketti KALANRUOTO - Tammi

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea
ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin
suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Oak Design Floor Herringbone

Brinell ~ 3,4-4,1 HB
LAJITELMA
Saatavilla kaikkiin tammen lajitelmiin, kts. erillinen lajitelmatuotekortti:
- Select
- Classic (kuvissa)
- Vintage (s. 3 kuvassa)

MITAT
-

Paksuus: 14 mm

-

Leveys x pituus: 150 x 900 mm / 185 x 925 mm

-

Pinnan paksuus: 3 mm EURONORMIN mukainen

-

Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE
-

1-säleinen lankkuparketti

-

0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla,

-

0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla

-

3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3 mm

3 mm
9 mm
2 mm

- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY
-

UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka

-

Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla

-

Saatavilla olevat sävyt: 900 ja 925 mm pitkiin tuotteisiin saatavissa kaikki Timberwisen sävyvalikoiman sävyt ja pintakäsittelyt

ASENNUS
-

Perinteinen liimapontti T&G

-

Asennus alustaan liimaten (vaneri tai betoni)

-

Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

-

Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

LAATU
-

SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
M1 - paras päästöluokka
JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa
Lakatuille tuotteille saatavilla erikoistilauksesta Paloluokka Bfl-1s
Tuotteille saatavilla erikoistilauksesta Antibakteerinen pintakäsittely
EI
LISÄTTYÄ
FORMALDEHYDIÄ

JAS2

JAS
F****

Designparketti Kalanruoto Tammi Classic
185 x 925 mm
(sävyt ja mitat kuvassa viitteellisiä)

EI
LISÄTTYÄ
FORMALDEHYDIÄ

JAS2

JAS
F****

Designparketti Kalanruoto Tammi Vintage
150 x 900mm
(sävyt ja mitat kuvassa viitteellisiä)

EI
LISÄTTYÄ
FORMALDEHYDIÄ

JAS2

JAS
F****

