
Product/technisch infoblad
Rigid PVC - Monte

Beautifloor Rigid PVC Vloeren

Het comfort van een glue down PVC vloer en het leg 
gemak van een laminaat vloer. Beautifloor Rigid PVC 
vloeren hebben het beste van beiden in één product 
met een vaste 10dB ondervloer, natuurechte uitstraling 
en een optimale prijs-kwaliteitverhouding. De Beautifloor 
Rigid PVC collectie is verkrijgbaar in verschillende series 
met uitvoeringen in verschillende lengtes en breedtes. De 
Rigid Monte serie bevat trendy designs met realistische 
houtstructuren. Samen met de slijtvaste toplaag en de 
micro v-groef rondom, zijn deze items nauwelijks nog van 
echt hout of steen te onderscheiden.

Alle planken uit de Beautifloor Rigid serie hebben een 
eigen 10dB ondervloer waardoor de vloer nog meer geluid 
dempt en gemakkelijk te plaatsen is. De dubbele glasvezel 
kern samen met de kras- en vlekresistente toplaag van PVC 
zorgen voor een stabiele vloer met een minimale werking 
en een fijn loopgeluid. Daarnaast is de vloer eenvoudig 

zonder lijm te plaatsen door de Uniclic klikverbinding. 
Alle vloeren in de Beautifloor PVC Design collectie zijn 
geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling. Ook zijn 
de vloeren waterbestendig en hebben ze een aangenaam 
loopgeluid.

Onderhoud 

Om onderhoud aan jouw vloer zo gemakkelijk mogelijk 
te houden, adviseren wij speciaal voor Beautifloor Rigid 
PVC vloeren de onderhoudsproducten van James. Deze 
zijn verkrijgbaar via een Beautifloor dealer in de buurt of 
via www.james.eu.

Garantie

Beautifloor Rigid PVC vloeren hebben een uitstekende 
kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer 
gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange 
garantie.

Technische informatie:

Soort vloerbedekking: dubbele glasvezel kern met PVC toplaag
Afmeting: 209 x 1494 mm
Pakinhoud: 1,87 m²
Totale dikte: 6 mm
Dikte slijtlaag: 0,55 mm

Totaal gewicht (EN ISO 23997): ca. 8987 g/m²
Restindruk (EN ISO 24343-1): ≤ 0,10 mm
Bureaustoeltest (EN ISO 4918): geschikt
Brandklasse (EN 13501): BFL-S1
Krasvastheid (EN ISO 660-2): Class T
Antislip (EN 13893) DS
Contactgeluidisolatie (EN ISO 717-2): 21 dB
Formaldehydeklasse (EN 717-1) E1
Thermische weerstand (EN12664): 0,047 m² K/W
Dimensionale stabiliteit (EN ISO 23999): ≤ 0,15 %
Vlekbestendigheid (EN ISO 26987): Zeer goed
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): ≥ 6
Slipweerstand (DIN 51130) R10

Gebruiksklasse (EN ISO 10874): 23 - 33
Garantie: 20 jaar (residentieel)
 10 jaar (projectmatig)
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