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1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse
«Epoque» er et tradisjonelt parkettgulv i bredder på 117, 162 eller 190 mm, og leveres som
Plank, Miniplank og 2-stav. Gulvet har låsesystemet T-lock, beregnet på limfri, flytende
legging, men kan også hellimes mot underlaget. Flere av alternativene er børstet og faset,
noe som gir et spesielt eksklusivt utseende.
«Epoque» er overflatebehandlet med Proteco lakk eller Proteco Natura matt lakk.
Tarkett tregulv er oppbygd i en 3-sjiktskonstruksjon der fiberretningen i de ulike sjiktene
ligger vinkelrett på hverandre Slitesjikt på 3,6 mm som kan slipes 4-5 ganger, mellomsjikt i
tverrlagte ribber i gran eller furu 8,7 mm, og et stabiliserende bunnsjikt av 2 mm bjørkefiner. Kanadisk lønn
Dermed låses sjiktene og man oppnår en stabil konstruksjon.

Kanadisk lønn robust

Bruksområde
«Epoque» parkett kan legges i alle rom i private hjem (unntatt våtrom), og i offentlige lokaler
med normal slitasje. Legges flytende på rent, plant, tørt og fast undergulv som f.eks. avrettet
betong, sponplate eller tre.
Parketten kan benyttes i kombinasjon med vannbåren eller selvbegrensende elektrisk
gulvvarme. Maks. temperatur 27 °C. Relativ fuktighet 30-60 %.
Amerikansk eik
Ta kontakt med en gulvforhandler for mer informasjon.
Gulvvarme bør ikke benyttes på treslagene bøk og lønn. Se Tarketts veiledning «Parkett på
undergulv med innlagt varme».
Farger, overflate
Proteco lakk:
2-stav: Europeisk eik natur, Europeisk eik børstet rustical*.
Plank 190mm: Amerikansk eik, Amerikansk eik antikk.
Plank 162mm: Europeisk eik, Amerikansk eik, Ask Cognac, Lønn robust*, Lønn, Dampet
bøk, Merbau.
Miniplank 117 mm: Europeisk eik, Europeisk eik hvit, Europeisk eik børstet, Europeisk eik
børstet rustical*, Ask Cognac, Europeisk lønn, Dampet bøk.
Proteco Natura matt lakk:
2-stav: Europeisk eik natur, Europeisk eik børstet rustical*.
Plank 190mm: Amerikansk eik antikk børstet.
Plank 162mm: Amerikansk eik, Amerikansk eik antikk børstet, Amerikansk eik antikk hvit
børstet, Java eik børstet, Amerikansk eik børstet rustical, Hvit ask, Ask robust hvit, Ask
Cognac børstet, Lønn, Dampet bøk
Miniplank 117 mm: Europeisk eik, Europeisk eik hvit, Europeisk eik børstet, Europeisk eik
børstet rustical*, Java eik børstet, Ask Cognac børstet.
* Ikke standard lagervare.
Overflatebehandling
Proteco lakk og Proteco Natura matt lakk: Dobbeltherdende, formalehydfri lakk med høy
slitestyrke og høy motstandskraft mot riper.
Proteco lakk er helt uten løsningsmidler eller andre flyktige stoffer.
Tilbehørsprodukter
• Overgangslister, avslutningslister, trappeneser og sokkellister.
• Underlagsmateriell
• Leggeverktøy.
• Møbelknotter m.m.
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Amerikansk eik antikk

Ask Cognac

Dampet bøk plank

Ask plank

Ask plank robust

Europeisk eik 2-stav Europeisk eik rustikk
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2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA
Egenskap

Verdi

Tykkelse (mm):

14

Bredde (mm):

117 (miniplank) / 162 (plank) / 190 (2-stav)

Lengde (mm):

1245 (miniplank) / 2000 og 2200 (plank) / 2520 (2-stav)

Mønster:

Miniplank / Plank / 2-stav

Slitesjikt (mm):

3,6
Java eik 3.6, Ask Cognac 3.5, Eik 3.7, Bøk 3.8, Ask 4.0, Lønn
4.8, Amerikansk eik 4.8
8

Brinellhardhet (BHN)*:
Vekt (kg/m²):

Europeisk eik plank

Europeisk eik plank

Europeisk lønn

Javaeik

Innhold pr. pakke (m²):
1,17 (miniplank), 1,94 og 2,14 (plank) / 3,02 (2-stav)
*Prøvemetoden består av en skala fra 1-6, hvor 6 gir den høyeste verdien. Målemetoden er
en 10 mm stålkule som presses inn i materialet med et trykk på 100 kg. Hardheten regnes
ut fra en formel og måles i Brinellhardhet (BHN).

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse
Q44.2 Flersjikts parkettgulv.
Q44:2 Spesifikasjonsmatrise for parkettgulv.
NS 3451-kode for bygningsdel
254 Gulv og overflate.
Referanse til NBI byggdetaljer
541.505 Legging av parkett.
522.861 Undergulv på trebjelkelag.
Øvrige henvisninger
Se monteringsanvisning.
Transport og lagring
Relativ luftfuktighet skal ligge mellom 30-60 % og temperaturen være minst 18 °C både før,
under og etter legging. Ved fukt i bygningen må derfor lokalene varmes opp og luftes ut i
god tid før legging, slik at riktig inneklima oppnås. Klimakravene nevnt ovenfor gjelder også
for oppbevaring av lamellparkett fra Tarkett. Ikke oppbevar lamellparketten direkte på/mot
betongunderlag. Emballasjen skal ikke åpnes før leggingen påbegynnes.

4. HMS-REFERANSER
Produktet inneholder ingen kjente allergifremkallende stoffer.
Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Se HMS-FAKTA.
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5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette
produktet.

Samsvarserklæring

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)
Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
Tarkett AS er sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling
1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _
Type emballasje
Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent/importør

Tarkett AS

Organisasjonsnr.

NO 957 854 966 MVA

Adresse

Postboks 500, Brakerøya

Postnr. og poststed

3002 Drammen

Telefon

32 20 92 00

Telefaks

32 20 92 01

E-post

info.norway@tarkett.com

Internettadresse

www.tarkett.no
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