3-stavs lamelparket 22 mm

Ask Rustik - Klar mat lak

3-stavs lamelparket 22 mm

Træ er blevet brugt som byggemateriale i århundreder. Dets varme og naturlige overflade tåler både
stød og slidtage, hvilket gør træ til et særdeles velegnet gulvmateriale. De fine nuancer og naturlige
åretegninger i træet skaber stil og elegance og giver gulvet et individuelt udseende.
At trægulve ofte foretrækkes skyldes blandt andet de lave vedligeholdelsesomkostninger, at det er
allergivenligt, slidstærkt og nemt at vedligeholde.

Ask Rustik med brunkerne Ask Rustik med brunkerne
Klar mat lak
Hvid mat lak

Eg Rustik
med knaster og splint
Klar mat lak

Eg Rustik
med knaster og splint
Hvid mat lak

3-stavs lamelparket 22 mm
Træsorter:

• Ask • Eg
• Bøg (dampet) .

Format:

22 x 204 x 2200 mm.

Slidlag:

Ca. 3,5 mm. Parketstavene er 250-500 mm lange. Limet på alle 4 sider.

Kerne:

Ca. 16 mm. Kvartskårne gran lameller med birkekrydsfinér over ender.

Bagside:

Ca. 2 mm. birkefinér.

Tolerancer:

Tykkelse:
+/- 0,1 mm, dvs. maks. 0,2 mm.
Bredde:
+/- 0,1 mm, dvs. maks. 0,2 mm.
Vinkel over ender: max 0,2% af bredden.
Produceret efter EU-norm EN13489

Træfugt:

8 % +/- 1 %.

Sorteringer:

Natur (kun ved projekter over 300 m²):
Ensartet udseende med mindre forekomst af farve- og strukturvariationer. Små faste knaster, mørkt kernetræ og splint kan forekomme i
mindre omfang.
Rustik:
Træets naturlige farvevariationer med rustikt udseende med meget
farve- og strukturvariation. Knaster, spartlede knasthuller, mørkt
kernetræ og splint forekommer i ubegrænset størrelse og omfang.

Gulvvarme:

Bøg anbefales ikke til gulvvarme.

Pakning:

1 pakke = 4 brædder = 1,80 m².
1 palle = 50 pakker = 89,76 m².

Overflade:

7 x UV-akryllak fra Klumpp - ca. 108 g/m².
Matlak klar eller hvid glans 12-15 +/- 5.
Der kan der forekomme farvevariationer, som skyldes forskelle i træets
naturlige farve.
Der kan ligeledes forekomme glans og nuance forskelle. Såfremt disse
forskelle kun kan ses ved et særligt lys eller fra en bestemt vinkel, er
disse forskelle IKKE reklamationsberettiget.

Strøafstand:

Boliger - maks. 600 mm.

Anvendelse:

Boligbrug og lettere erhverv.

Ønskes der yderligere informationer vedr. HØRNING 3-stavs lamelparket 22 mm, kan vi henvise til vores monteringsvejledning, der både kan rekvireres på www.horningfloor.dk eller
på tel. 7027 6600. Se også andre flotte billeder af HØRNING 3-stavs lamelparket 22 mm på:
www.horningfloor.dk.
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