MasterTop 1327
Dizajnová podlaha s vynikajúcim
komfortom pri chôdzi a tlmením hluku

Popis produktu
So svojou širokou škálou farieb a dizajnovou slobodou ponúka
MasterTop 1327 značnú kreatívnu voľnosť už vo fáze plánovania.
Vynikajúci komfort pri chôdzi a tlmenie hluku až o -20 dB
zaistia užívateľovi väčšie pohodlie. Vďaka trvanlivosti podlahy
a jej jednoduchej údržbe je tento podlahový systém obzvlášť
hospodárny.

Oblasti použitia
§§ Zariadenia starostlivosti o deti, školy a univerzity
§§ Domovy sociálnej a zdravotnej starostlivosti, nemocnice
§§ Administratívne a kancelárske budovy
§§ Hotely
§§ Fitness a wellness priestory
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Výhody

Dizajnová voľnosť

Bez pórov

Široká škála farieb

Antibakteriálne vlastnosti

Zníženie krokového hluku a hluku prenášaného
vzduchom

Pružný

Vhodný pre podlahové vykurovanie

Trvanlivý

Elastický, zmierňuje záťaž na kĺby

Protišmykové vlastnosti

Bezškárová podlaha

Odolný proti UV žiareniu

Technické údaje

Podstatné vlastnosti

Hodnoty

Reakcia na obeň

Bfl-s1, Cfl-s1

Odolnosť proti opotrebovaniu

< AR1

Prídržnosť

> B1,5

Odolnosť proti rázu

> IR4

Zníženie krokového hluku

až do -20 dB

Protišmykové vlastnosti (DIN 511130)

R9 / R10

Prekleňovanie trhlín

trieda A5

Rozptyl tepla

W1 = 28 kJ/m²
W10 = 230 kJ/m²

Tepelný odpor

R = 0,0231 m²K/W

Emisie

V súlade so schémami AgBB a AFSSET
Klasifikácia VOC (Francúzsko): A+

Udržateľnosť

štítok DGNB Navigator
certifikát LEED

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Antibakteriálne vlastnostil

Áno

Bez zápachu

Áno

Hygienický

Áno

Údaje uvedené v tejto publikácii zodpovedajú našim súčasným poznatkom a skúsenostiam. Nestanovujú zmluvne dohodnutú kvalitu produktu a so zreteľom na mnohé faktory, ktoré môžu ovplyvniť
spracovanie a aplikáciu produktov nezbavujú spracovateľa povinnosti vykonania vlastného preskúmania a skúšok. Zmluvne dohodnutá kvalita výrobku produktu v čase prenosu rizika je daná výlučne na
základe údajov uvedených v špecifikácii produktu. Všetky popisy, náčrty, fotografie, údaje, rozmery, hmotnosti, atď., uvedené v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez upozornenia vopred. Je zodpovednosťou
prijímateľa nášho produktu zabezpečiť, aby boli dodržané všetky vlastnícke práva a platná legislatíva.
® = registrovaná obchodná značka skupiny BASF vo viacerých krajinách sveta.
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