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TECHNICKÝ LIST

Název výrobku:

FixMat SOUND 2.1 SD

Index MAT-PUMA-1,85-2,15-7,5
EAN kód 5906737983157
Navrženo a určeno speciálně pro vrstvené dřevěné podlahy. Lze použít pod laminované panely.







Materiál ECO - eko vláknina + PU/minerály + ALU fólie (až 93% přírodních složek: řepka, ricinový olej) a minerální plniva, je
ekologická, recyklovatelná a lze ji likvidovat s komunálním odpadem.
Zvyšuje akustický komfort - vysoká úroveň vytišení podlahy v místnosti
Velmi nízký tepelný odpor / dokonale vede teplo (úspory při topení)
Velmi vysoký faktor odolnosti vůči zatížení - pro místnosti se silným provozem,
2 v 1 - podklad s integrovanou parotěsnou barierou (po slepení hliníkovou páskou - v sadě 20 m)

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY (podle testů na desce Barlinek):










T - Tloušťka [mm]
PC - Vyrovnání podkladu [mm]
AW - Povrchová hmotnost [kg/m2]
IS - Vytišení [dB]
RWS - Akustické zlepšení [%]
2
R - tepelný odpor [m K/W]
SD - s vestavěnou parotěsnou izolací (po slepení hliníkovou páskou) [m]
2
CS - odolnost při zatížení / tlaku (ochrana našich zámků) [t/m ]
RTF - třída hořlavosti (ohnivzdorná - pro investiční objekty)
* maximální hodnota pro vícevrstvé parkety Barlinek
LOGISTICKÉ ÚDAJE:
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Rozměr role 7500x1000 mm
Balení:
- 33 palet / TIR - 40 rolí / paleta (výška 120 cm);

- 300 m2 / paleta = cca. 555 kg / paleta (netto)
- 9 900 m2 / TIR = cca. 18 315 kg / TIR (netto)

Tento dokument má pouze informační charakter. Nepředstavuje záruku vlastností produktu nebo specifikací kvality a nemůže být základem pro podání reklamací. Využití poskytnutých informací a používání produktu není distributorem kontrolováno, a proto
je povinností uživatele stanovit podmínky bezpečného používání.
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