
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies met betrekking tot transport, opslag,  
installatie en oneingenlijk gebruik van het product, of van andere nadelige factoren, aan de fabrikant onbekend. Hoewel onze producten meerdere malen worden  
gecontroleerd, is en blijft hout een natuurproduct en kunnen sommige tekortkomingen optreden (tot maximaal 5% van de planken)
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Kleur Wit geolied

Oppervlaktebehandeling Geschuurd, verouderd, dubbel gerookt, hardwax
Een gerookte eikenhouten vloer is een vloer die donkerder is gemaakt door  
ammoniak een reactie aan te laten gaan met het van nature aanwezige looizuur 
in het hout. De mate van verkleuring is afhankelijk van het percentage looizuur 
dat in het eikenhout aanwezig is. Hout is een natuurproduct; elk stuk hout heeft 
een ander looizuurgehalte. Dit betekent dat elk stuk hout anders reageert op 
het ammoniak dat gebruikt wordt tijdens het roken, waardoor er kleurnuance  
optreedt. Deze kleurnuance is een unieke eigenschap van gerookte vloeren. 
Houd er rekening mee, dat gerookte vloeren onder invloed van uv-licht in een 
periode van circa 3-6 maanden tot 30% terugkleuren.

Oppervlaktestructuur 4-zijdige vellingkant 1,7 mm

Afmeting Visgraat, 600 x 120 x 13 mm

Houtsoort Eiken rustiek A

Omschrijving sortering ·  Gezonde noesten tot 25 mm diameter toegestaan 
·  Grote kleurverschillen niet toegestaan
·  Kleine gesloten haarscheurtjes kunnen voorkomen
· Gevulde noesten toegestaan tot 15mm
· Geen andere afwijkingen toegestaan

Opbouw Duoplank: ca. 3,6 mm eiken toplaag, 
9 mm berken multiplex exterieurkwaliteit

Legmethode Uitsluitend volvlak verlijmd

Verbinding Mes en groef

Herkomst Eiken toplaag: Europa
Multiplex: Rusland

Duurzaamheidslabel Cradle 2 Cradle Bronze

Formaldehyde-emissie E1, volgens EN 717-1

Dichtheid toplaag ca. 700 kg/m3

Totaalgewicht ca. 9,1 kg/m2

Vloerverwarming (thermische weerstand) 0,08 m2 K/W.  
Vast verlijmd: zeer geschikt 
Zwevend gelegd: niet mogelijk

Vochtpercentage bij levering Eiken toplaag: 8-9%
Berken multiplex: 10-11% 

Brandklasse Dfl-s1

Productienorm EN 14342:2005+A1



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.
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