Parket „Edition One Ground“
Productgegevens
Formaat

2200 x 185 x 13 mm

Toplaag

ca. 3,6 mm

Verpakingseenheid

Pak:

9 panelen / 3,663 m² / 29,304 kg

Pallet:

32 pakken / 117,216 m² / 937,728 kg
25 jaar (huishoudelijk gebruik)

Garantie (volgens Parador garantievoorwaarden)

Technische veranderingen voorbehouden
Onderhoud volgens handleiding

Opmerkingen

Productcertificaten

*is niet geldig voor gerookte producten.

Toleranties (EN 13489)
Toegestane lengte-afwijking (± 0,1 %)
Toegestane Breedte-afwijking (± 0,2 mm)

± 0,05 %
± 0,1 mm

Rechthoekigheid van een element (≤ 0,2 %)
Lengte-kromming van desbetreffende element (≤ 0,1 %)
Dwars-kromming over de breedte (≤ 0,2 %)

≤ 0,05 %
≤ 0,05 %
≤ 0,08 %

Oppervlakte-beknoptheid (≤ 0,2 mm)
Vochtigheidsgehalte in het hout bij eerste uitlevering (5-9%)

≤ 0,18 mm
6–8%

Classificatie productgegevens
Methode

Beoordeling

Belasting door bureaustoelen

EN 425

Een burostoel-mat wordt geadviseerd

Afdruk naar constante belasting

EN 424

geen zichtbare verandering

Warmteweerstand
Installatie op vloerverwarming – geschikt met
gepaste ondervloer

EN ISO 10456

0,087 m²*K/W

Emissie Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)

EN 717-1

≤ 0,05 ppm

Reductie doorgangsgeluid

ISO 717-2

18 dB (op Akustik-Protect 100)

Afvoer

EAC categorie 20 01 38

Classificatie overvlakkte
Methode

Beoordeling

EN 13893

µ ≥ 0,47

Slip weerstand

29 SRT (SRV nat)
CEN/TS 15676
51 SRT (SRV droog)

Brandklassering (zwevende installatie)

EN 13501-1

Dfl s1

Brandklassering (gelijmde installatie)

EN 13501-1

Dfl s1

Chemisch weerstandsvermogen

EN 13442

Klasse 5

Hechting / ruitjesproef

ISO 2409

0

Anti-slip (schuine vlakte)

DIN 51130

R9
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Parket „Edition One Ground“
Vrije sortering volgens EN 13489
Assortiment:

Landhuisvloer

Eigenschappen (EN 1310):
Houtsoort:
Botanische naam /
Code (EN 13556):

Bovenkant van de deklaag
Eiken

Europ. essen

Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE

Fraxinus excelsior L. / FXEX

ER-LH-EI ger.
Versie 3
2019
LH N3

ER-LH-ES
Versie 2
2020
LH N2

Natur

Select

niet toegestaan
toegestaan:
t/m 30 mm
toegestaan:
t/m 25 mm
toegestaan

toegestaan:
t/m 15 mm

Abbreviatie / sortering / datum
(intern):
Sortering:
Spint
Knoesten
(stevig hechtend)
Open knoesten
Punt-knoestjes
Gevulde knoesten
Ondiepe scheuren,
haarscheuren
Suiker- / Minerale insluitsels

niet toegestaan
toegestaan

toegestaan

Bast & schors beelden

toegestaan

nicht toegestaan

niet toegestaan

-

niet toegestaan

niet toegestaan

niet toegestaan

Lichtscheuren

toegestaan: sterscheuren in knoesten

toegestaan

Dwars-vezels

geen criterium
niet toegestaan:
merg

recht

Gezond kernhout
Houtstraal

niet toegestaan

toegestaan

toegestaan

toegestaan:
lichte kleurverschillen
toegestaan

toegestaan:
uniform wit tot geel
-

Stapellatten-markering

niet toegestaan

niet toegestaan

Insectenschade (EN 1311)

niet toegestaan

Kleurverschillen
Witte strepen

niet toegestaan
Niet zichtbare delen

Alle genoemde sorteringen met betrekking tot grote of kwantiteit zijn op het niet zichtbare deel toelaatbaar, aangezien dit de houdbaarheid van de vloer niet aantast.
Opmerking
Niet meer dan 3% van de deklagen mogen in de laagst genoemde sortering vallen. Hout is een natuur-product en daarom in kleur en structuur onderscheidend. Stalen, prospecten, brochurens en foto’s gelden
daarom allen als een voorbeeld en zijn niet bindend. Okk de werking van zonlicht heft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleur(en). Daarom kan dat product op het tijdstip van de uitlevering
duidelijke verschillen met het staal vertonen.
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