Technische fiche

BATON L 10H06 (HDF)
OMSCHRIJVING
3 laags parket/houten vloer: toplaag Europese eik / HDF drager /stabiliserende laag in gesneden fineer. Tand- en
groefsysteem aan 4 zijden. Microvelling 2 langs zijden. Dimensionele tolerantie ± 0,2mm.
BATON L 10H06
Totale dikte

Dikte
toplaag
Beschikbare
afmetingen
kwaliteiten

10 mm

0,6 mm

710 x 124 mm

de gebruiksvoorwaarden
en installatie op
verwarmde en
omkeerbare vloeren
moeten bekend zijn en
nauwgezet worden
toegepast, raadpleeg de
installatie-instructies in
de pakketten en de
website
www.cabbani.com.

Herschuurbaar

nee

COMPATIBEL MET VLOERVERWARMING

Warm water
circulatie

Ja

Straalverwarming

Ja

Omkeerbaar

Ja

Select/Rustic light

EVOLUTIE
Mogelijke
collecties

Strips

01

1-strip

NORMEN & CLASSIFICATIE

BATON L 10H06
Thermische
weerstand

0,073 m²K/W

Thermische
geleiding

0,140 W/mK

Gebruiksklasse

23/31

Klassement PEFC 10-31-1213 (uit duurzaam
beheerde bossen) FSC FCBA-COC-000366 (in optie
op aanvraag)
CE markering conform norm EN14342
Klassement sanitaire A (afgeleverd door de FCBA)
Garantie 15 jaar op het concept (cf. de
garantievoorwaarden) 100% in Frankrijk vervaardigd
Vochtgehalte bij het verlaten van de firma: 9% ±2%.
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 40
tot 60%. Brandreactie: DFL s1 / M4
Formaldehyde emissie: E1

Hout is een levende materie, iedere plank is dus verschillend
(structuur, kleur, …).
Wanneer men een beits toepast zal een meer homogeen aspect
bekomen worden. Naturel eiken heeft de neiging te evolueren
naar een bruinere of meer gele kleur. Gekleurde eik zal relatief
stabiel blijven qua kleur.
De onderhoudsproducten van CABBANI® hebben een voedend
en vernieuwend effect en geven zo de parket zijn oorspronkelijke
schoonheid terug.

PLAATSING & GEBRUIK
Het plaatsen en onderhoud moeten vakkundig en
overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant worden
uitgevoerd.
Zie de plaatsingsinstructies op www.cabbani.com/nl/downloads.
De plaatsing gebeurt vol verlijmd of zwevend. Gelieve de
lijmfabrikant te contacteren i.v.m. de te gebruiken lijm.
De UV-vernis afwerking is solvent, VOC en formaldehyde vrij. De
matte vernis komt overeen met glansgraad 5 (±3), de satijn versie
met glansgraad 20 (±3).
De UV-olie afwerking gebeurt met een solventvrije UV-olie.
Gelieve de onderhoudsfiche te raadplegen voor gebruik en
onderhoud van dit product.
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