
Dimenzija deske: 1326 x 204 mm  / Dimenzija deske XXL: 1836 x 204 mm

Dimenzija plošče: 612 x 612 mm / 612 x 306 mm

PURE CLICK 

TEHNIČNI PODATKI

SPECIFIKACIJE PROIZVODA CLICK 40

Skupna debelina EN 428 5 mm

Nosilna plast EN 429 0,40 mm

Skupna teža EN 430 6,14 kg/ m²  

Površinska obdelava PUR

Razred uporabe EN 685 23-32

REZULTATI PREIZKUSA

Talno ogrevanje EN 12524
primerno max. 27°C /  

električni sistemiza talno gretje: max 60 W/m²

Požarna odpornost EN 13501-1 Bfl-s1

Kemijska odpornost EN 423 OK 

Toplotna upornost ISO 8302 0,041 

Ostanek vdolbine EN 433 < 0,10 mm / 4 %

Odpornost proti zdrsu
DIN 51130
EN 13983

R11
class DS

Zmanjšanje zvoka:
Impact Sound 

EN ISO 717-2  
(∆ Lw)

10 dB

Odsevni sprehodni zvok
EPLF draft  
021029-5 F1

∗∗∗  (9,7 cona )

Hitrost svetlobe ISO 105-B02 > 6

Dimenzijska stabilnost EN ISO 23999 <0,25%

Antistatičnost EN 1815 da

Stanovanjska garancija Življenjska doba

Komercialna garancija -

Formaldehidi EN 717-1 E1

RRL Nihalni test      ≥ 0,36 (mokri test 4S Guma / Drsanje 96)

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DOP: 450-PD3215-1

Resilient oor covering
EN 10582

EN 14041

DOP: 450-PU3315-1

Resilient oor covering
EN 10582

EN 14041

1. Zaščitni PU lak.

2. Nosilna plast 0,40 mm.

3. Akustični vinil dekor (s steklenimi vlakni).

4. Trda kompozitna plošča RCB z Dream Click elementi za spajanje



Dream Click loc

Edinstven identičen povezovalni profil na vseh štirih straneh. Ni treba hoditi nazaj na 
drugo stran sobe, da bi začeli z naslednjo vrstico. Začnite namestitev v katerem koli 
kotu sobe in nadaljujte svojo pot do druge strani. Lahko začnete naslednjo vrstico, 
kjer ste končali prejšnjo vrstico.

Instalacija brez prahu

Tla so enostavna in hitra za polaganje. Potrebujete malo opreme in polaganje je 
brez prahu.

Enostavno vzdrževanje

Tla zahtevajo zelo malo vzdrževanja. Vse, kar potrebujete je mokra krpa in 
standardni čistilni izdelki.

Okolju prijazno

Tla so 100% uporabna za recikliranje.

Tiha tla

Vinil zagotavlja mehak zvok, zato ga tla dobro absorbirajo.

Vodoodporna tla

Tla so odporna na vodo, zato so primerna tudi za kopalnico in kuhinjo ter se 
enostavno čistijo z vodo in standardnimi čistilnimi izdelki.

Lahka in mehka tla

Tehnologija RCB naredi tla lahka in stabilna. 

Topla tla pod nogami

Ne samo, da so tla paša za oči, temveč so tudi topla in prijetna za vaše noge. 

Zaščitni lak PU

Zahvaljujoč poliuretanskemu laku so vaša tla higienska in odporna na madeže. 

Moč klika

Močni sklepi klika dajejo večjo odpornost na močan promet.

Primerno za talno gretje

Vinilna tla imajo nizko odpornost proti toploti, zaradi česar so idealna za talno ogrevanje.


