Teknisk datablad
Square

Heterogent, glassfiber forsterket akustikk belegg med TopClean XP™ Polyurethan forsterket overflate.

STANDARD

iD Square

Type gulvbelegg

EN ISO 10874

Heterogent akustikk belegg
Offentlig bruk: 34

CE sertifisert

EN 14041

Ja

TEKNISK INFORMASJON

STANDARDS

iD Square

Total tykkelse

EN ISO 24346

4.5 mm

Slitesjikt tykkelse

EN ISO 24340

0.80 mm

Total vekt

EN ISO 23997

5195 g/m2

Bidemiddel innhold

ISO 10582

Type I

Leveres som

EN ISO 24342

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING

Plank

25 x 100 cm
9 plank/eske (= 2.25 m2 - 12 kg) - 48 esker/pall

Flis

50 x 50 cm
9 flis/eske (= 2.25 m2 - 12 kg) - 48 esker/pall
66 x 66 cm
5 flis/eske (= 2.22 m2 - 12 kg) - 26 esker/pall

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

STANDARD

iD Square

Dimensjonstabilitet

EN ISO 23999

Brannklassifisering

EN 13501-1

Stol ben

Snitt målt verdi EN ISO 24343-1
Krav
EN 424

≤ 0.10 %
Bfl s1 løslagt eller hellimt på A2fl or A1fl underlag (betong)
Cfl s1 løslagt eller hellimt på trebasert underlag
0.15 mm
≤ 0.20 mm
Ingen skade

Trinsehjul

EN ISO 4918

Ingen skade

Varmeledningsevne

ISO 10456

0.04 m2 K/W

Inntrykksmerker

Trinnlydreduksjon

EN ISO 717-2

ΔLw = 15 dB (±1 dB)

Rom lyd forbedring

NF S 31-074

Klasse B - Ln,e,w = < 75 dB

Akustisk opptak

EN ISO 11654

∝W = 0.05

Lysekthet

EN ISO 105-B02

≥6

Kjemikaliebestandighet

EN ISO 26987
EN 13893
DIN 51130
EN 1081

Høy bestandighet
μ ≥ 0.30
R9
R1 > 1010 Ohm

Skilehemmende egenskaper
Elektrostatiske verdie
Farger

41

Oppdateres uten varsel. Informasjon oppgitt her er basert på laboratorie tester. Tarkett's legge- og vedlikeholdsanvisning skal følges.
Kontakt din forhandler for mer informasjon eller se www.tarkett.no

100 %

*

< 10 µg /m3
Optimal Indoor
Air Quality

Recyclable

iD Square

EN 14041:2004

Distributed by: Tarkett France
2 avenue François Sommer,
F-08203 Sedan Cedex

*TVOC AT 28 DAYS

According to European Classification
EN ISO 10874

H
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Vedlikehold

iD Inspiration 55/70,
iD Inspiration Click og iD Square
2017

Vedlikeholdsanvisning iD Inspiration 55/70 ,
iD Inspiration Click og iD Square
Heterogene polyuretanforesterkede vinylgulv
for offentlig miljø. For å utnytte gulvets
egenskaper maksimalt bør våte rengjørings
metoder minimeres og erstattes med
tørreeller fuktige metoder samt høy
maskinutnyttelse. Dette sparer
rengjøringspersonalet, gulvmaterialet og
miljøet samtidig som det gir en bedre
rengjøringskvalitet.
Byggrengjøring
En rengjøring av bygget gjøres alltid innen et
nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal
gulvene alltid beskyttes med hard papp eller
lignende.
Lett skittent gulv: Støvsug, feie eller fuktmopp
overflaten for å fjerne løs skitt og byggestøv.
På større, åpne flater er en
kombinasjonsmaskin med pad eller hvit,
alternativt oransje-grønn pad (type 3M) det
mest effektive alternativet. Bruk et nøytralt
rengjøringsmiddel pH 7-9. Ved behov
tørrpoler med high-speed og oransjehvit eller
hvit pad.
Svært skittent gulv: Fjern løs skitt og
byggestøv. Skur deretter gulvet med
singelskuremaskin og oransjegrønn,
alternativt rød, pad. Ved forekomst av mye
byggstøv, bruk et rengjøringsmiddel med pH
5-7. Skyll med rent vann. Tørrpoler med
highspeed og oransje-hvit eller hvit pad.
Smussforebyggende tiltak
Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet
og kommer hovedsaklig inn gjennom
hovedinngangen. Stans skitten ved
inngangsdøren ved å bruke et ordentlig
tørkesystem ved inngangen.
Daglig rengjøring
Daglig rengjøring: Tørr- eller fuktmopping.
Rengjøringskjemikalier: I de tilfeller der
våtrengjøring må utføres, bruk et nøytralt
allrengjøringsmiddel. Viktigt! Følg
leverandørens doseringsanvisning.

Maskinell rengjøring: På større åpne arealer
anbefales en kombiskuremaskin med pad.
Benytt hvit eller oransjegrønn pad.
Periodisk vedlikehold
Tørrpolering er en effektiv metode for å
gjenopprette sliteflater, gangveier, for å fjerne
hæl- og friksjonsmerker med. Utføres direkte
etter maskinell rengjøring. Tørrpolering
minsker tilsmussing. Var nøye med å velge rett
pad. Hvit eller oransje-hvit pad anbefales. Velg
hastighet som anbefalt av leverandøren av
paden. Ved lettere nedsmussing og flekker er
sprayrengjøring med high speed, hvit eller
oransje-hvit pad og vann/allrent et bra
alternativ. Tilpass frekvensen etter slitasje og
hvor skittent det er.
I alvorlige tilfeller av slitasje og nedsmussing
må maskinell skrubbing gjøres:
Maskinskur med hvit til rød pad. Bruk allrent
alternativt grovrent blandet med vann. Sug
deretter umiddelbart opp smussvannet. Skyll
med rent vann. Når gulvet er tørt skjer
tørrpolering. OBS! Man bør ved våtrengjøring
være oppmerksom på at vann som trenger
ned i fugene, kan påvirke limfugens styrke.
Gulvet skal ikke behandles med polish eller
voks.
Flekkfjerning
Flekker fjernes når flekkene er ferske. Bruk
hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet
vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens.
Ettertørk med rent vann.
Generelle råd
•Vinylgulv skades av løsningsmidler
•Ved oljesøl, tørk opp umiddelbart da
overflaten kan bli misfarget
•Svarte gummihjul og gummibeskyttelse kan
misfarge gulvet
•Gulvbeskyttelse skal finnes på alle stolben
•Tenk på at lyse farger øker
rengjøringsfrekvens

