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DreamTec+
Underlay click vinyl planks

Technical Datasheet

Product Description

•   Product code
•   Dimensions
•   Packaging

• Composition

• Features

• Installation

63000027
Size underlay  H 1180 x L8500 x TH  1,5 mm
Per box (2,2787 kg net)
27 boxes / pallet = 270 m² (61,52 kg net)
Pressure resistant foam non woven with antislip surface and integrated water 
vapour layour. 
Exceptional compressive strength and dynamic load resistance, which ensures 
extended durability With integrated water vapour layer to avoid moisture 
diffusion  Outstanding damping of walking sound and good damping of impact 
sound low thermal resistance: applicable for floor heating systems.
Easy installation: folds out flat straight away , for floating installation
Sliceable with a standard cutter knife.

Characteristics                               Method                              Value              Unit

Thickness of the underlay measured                              EN 823                         1,5 (+ 15%)            mm
Foam colour                                  Silver

Reflected walking sound                          ISO 10140                              < 3            dB (A)
Impact sound reduction                           ISO 10140                              20              dB

Compressive strength                            EN 826                          CS > 400      kPa (-40 t/m²)

(at 0,5 mm deformation)

Punctual conformability  to even out uneveness of subfloor         ISO 868/ TS 16354                    +- 1                            mm

Thermal Resistance                           DIN 4108                           0,043                   m² K/W

Water absorption                           EN 12087                              < 1                                %

Coefficient of friction                           ISO 8295                            > 0,8        

Dynamic load resistance                   EN 13793/ TS 16354            DL > 100.000            cycles

Deflection temp. under load                                                         < 70                              °C
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The above figures are based on the current state of knowledge and technical development level’s, and can not be subject of claims about completeness. 

Technological changes and advancements reserved.

Storage conditions: 

Do not store outdoors, protect from  exposure to sunlight.Prevent electrostatic  discharges, keep away 

from ignition source, do not smoke

Chemical resistance:

Against water, most domestic cleaners, 

solutions of salt. 

***

Technický list

Popis produktu
Kód produktu
Rozměry

Podložné vinylové díly Click

Balení 1 krabice (2,2787 kg )
27 krabic / paleta = 270 m² (61,52 kg )

 

Popis

 

 

Velikost dílu 1180 x délka 8500 x šířka  1,5 mm

 
 
 

Obsah

Pokládka Snadná pokládka: rozkládá se naplocho, vhodná na instalaci plovoucích podlah.
Lze řezat standardním řezákem.

Požadavky

Popis                               Norma                              Hodnota              Jednotka

Tloušťka měřené podložky

cykly

Způsoby skladování:

 

Neskladovat venku, chránit před slunečním zářením.
Chraňte před elektrostatickými výboji a otevřeným ohněm. Nekouřit.

 

Chemická odolnost:

Tlumení zvuku při nárazu

Barva pěny

Pevnost v tlaku
(při deformaci 0,5 mm)

Tepelná odolnost

Vychylovací teplota při zatížení

Odolnost dynamickému zatížení
Koeficient tření

Tlumení zvuku při chůzi

Přesná přizpůsobivost na vyrovnání nerovností podkladu

Absorbce vody

Netkaná, tlaku odolná pěnová podložka s protiskluzovým povrchem
a integrovanou vrstvou proti vlhkosti.

Výjimečně odolná vůči tlaku a dynamickému zatížení. Integrovaná vrstva proti vlhkosti
zabraňuje pronikání vlhka. Vynikající tlumení zvuku při chůzi a dobré tlumení zvuku
při nárazu, nízký tepelný odpor: vhodná pro systémy podlahového vytápění.

Vůči vodě a většině domácích čistících
prostředků a solným roztokům.

The above figures are based on the current state of knowledge and technical development level’s, and can not be subject of claims about completeness. 

Podložka pod vinylové dílce CLIC

1 karton (2,2787 kg )

Technologické změny a vylepšení vyhrazeny.
Výše uvedené údaje vychází ze současných znalostí a aktuální úrovně technického vývoje a nemohou být předmětem reklamace z důvodu neúplnosti. 

27 kartonů / paleta = 270 m² (61,52 kg )

1180 x délka 8500 x šířka  1,5 mm

                                stříbrná




