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Technický list  - SCHEUCHER 

vícevrstvá podlaha vzor parketa nebo prkno 

                       

 

 

 

  

 

 

 

   

Produkt                  Vícevrstvé podlahy z 3-vrstvé dřevěné konstrukce s pokládkou lepením i bez lepení 

 

 

Dřeviny    Javor kan., Dub, Doussie, Iroko, Buk pařený,  Třešeň am., Jatoba, Ořech, Merbau 

Rozměr    14 x 222 x 2200, 14 x 182 x 2200, 14 x 140 x 2200 

Balení 6 Lamel/Balení = 2,402m², 40 Balení/Paleta = 96,8m² v zámku NovoLOC  

resp. 42 Balení = 100,9m² v P+D 

Pokládka volně plovoucím způsobem nebo celoplošné lepení,  

Lepení      UF(termoset)-E1-Lepidlo 

Povrchová úprava SEDA: Olej/Vosk na bázi přírodních surovin s přirozenou dobou schnutí, nevytvářenící film a 

částečně opravitelný 

TENSEO CLASSICO: UV-Lak v sedmi vrstvách, bez rozpouštědel a emisí. 

Požární odolnost    Cfl-s1 při celoplošném přilepení, jinak Dfl-s1 

Podlahové vytápění Tepelný odpor  RT = 0,101 m²K/W 

Použití      Podlaha a stěny, obytné a komerční prostory 

 

 

 

 

 

ca. 3,6mm silná nášlapná 

vrstva z ušlechtilé dřeviny 

2 mm protitah z nebroušného  

smrku 

Krátká strana zámku z (voděodolné) 

překližky a vložený pružný zámek 

 NovoLOC 5G Jádro z měkkého dřeva s převážně 

vertikálními letokruhy a minimálním 

odstupem. 

Povrchová úprava z výroby 

SEDA, nebo TENSEO Classico 

3-vrstvé prkno WOODflor – zámková spoj NOVOLOC 5G 
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Dřeviny    Dub, Buk pařený, Jasan, Ořech, 

Rozměr    9,8 x 222 x 2200, 9,8 x 182 x 2200, 9,8 x 140 x 1800, 9,8 x 140 x 1200, francouzský stromeček  

 

Pokládka pouze pro celoplošné lepení 

Lepení      UF(termoset)-E1-Lepidlo 

Povrchová úprava SEDA: Olej/Vosk na bázi přírodních surovin s přirozenou dobou schnutí, nevytvářenící film a 

částečně opravitelný 

TENSEO CLASSICO: UV-Lak v sedmi vrstvách, bez rozpouštědel a emisí. 

Požární odolnost    Cfl-s1 při celoplošném přilepení, jinak Dfl-s1 

Podlahové vytápění Tepelný odpor  RT = 0,058 m²K/W 

Použití      Podlaha a stěny, obytné a komerční prostory 

 

 

Třídění 

SELECT 

Prkno Dub Select 

Nejlepší třídění Select budí na podlaze efekt nenápadná 

elegance. Třídění Select je bez suků a běle s přirozenou 

kresbou dřeva, dekorativními stejnobarevnými 

letokruhy ve velmi vysoké kvalitě. 

 

2-vrstvé prkno MULTIflor – zámkový spoj NOVOLOC 5G 
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NATUR 

Prkno Dub Natur 

Přirozeně se vyskytující malé rozdíly v barvě s malými 

pevnými suky a jen velmi málo tmavých, zdůrazňuje 

přirozenost tohoto třídění. Celkový vzhled může působit 

klidným dojmem, aniž by hrozilo nebezpečí 

monotónosti. 

 

SUKATÝ 

Prkno Dub Sukatý 

Charakter této podlahy je určen mnoha malými  a 

středně velkými suky, které jsou pevné a mohou být i 

černé. Vzhledem k nepřítomnosti běle má prostor 

ušlechtilou povahu venkovských domů. 
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RUSTIKAL 

 

 Prkno Dub Rustikal 

Jak již název napovídá, cílem je kouzlo rustikální 

podlahy. Toho je dosaženo přítomností běli a malými až 

středně velkými suky. Dokonce i hra barev dubu 

podporuje tento cíl. Živá podlaha pro mnoho stylů. 

 

COUNTRY 

 

Prkno Dub Country 

Návrat do dob starých prkenných podlah 

s výhodami vrstvených podlah, to byla naše reakce na 

požadavky trhu. 

Suky ve všech variantách, běl, částečně popraskané, 

výrazná kresba dřeva a všechny možné barevné varianty 

dubu, vám pomohou dosáhnout vzhledu staré prkenné 

podlahy, se všemi výhodami technologie vrstvené 

podlahy. Nabízená povrchová úprava olej/vosk SEDA 

zdůrazňuje efekt velmi expresivní podlahy! 
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