
1-stavs lamelplanke 14 mm
Træsorter: 

Format: 

Konstruktion: 

Profil: 

Tolerancer: 

Træfugt: 

Certifikat: 

Garanti: 

Anvendelse: 

Gulvvarme: 

Sorteringer: Classic: 

Country: 

Overflade: Lak: 

Olie: 

Montering: 

Pakning: 

Eg og Ask 
Ved forspørgsel: Ahorn (con), Valnød (om), Kirsebær (am.), Bøg, 
Merbau, Teak, lroko og Jatoba (alle i 138 mm bredde). 

14 x 190 x 1830 mm eller 2190 mm. 
Kan også produceres i 138 mm bredde. 

Slidlag: ca. 3,5 mm. 
Kerne: ca. 8,5 mm Hevea hårdttræ lameller. 
Bagside: ca. 2 mm Gran finer. 

Vallinge 5Gc-lock til hurtig og limfri montering. 

Bredde:+/- 0,2 % 

Viilinge 
VÅLINGE INNOVATION AB 

Landingsafvigelse: maks. 0,2 mm (stedvis 0,3 mm på højest 5 % af 
målingerne) 
Vinkel over ender: maks. 0,2 % af bredde 
Sidekrumning: maks. 0,5 % 
Produceret efter EU-norm EN 13489 

6 - 8  % 

CE-mærket, jfr. EN 14342:2005 
Reaktion ved brand: Dfl-S 1 
Formaldehyd: El 
Pentachlorphenolindhold: Ingen 
Skridsikkerhed: USRV 15 

Kan til projekter leveres med PEFC certifikat. 
Producenten er ISO 9001 certificeret. 

25 års konstruktionsgaranti (ved boligbrug). 
10 års garanti på overfladebehandlingen (ved boligbrug). 

Boligbrug og lettere erhverv. 

Kan anvendes på undergulve med gulvvarme 
(undtagen Bøg og Jatoba). 

Se vejledningen "trægulve på gulvvarme". 

Ensartet udseende med mindre forekomst af farve-/ og strukturvaria
tioner. Små faste knaster, mørkt kernetræ og splint kan forekomme i 
mindre omfang - se billeder for korrekt bedømmelse af udseende. 
Træets naturlige farvevariationer med rustikt udseende med meget 
farve- og strukturvariation. Knaster, spartlede knasthuller, mørkt kerne
træ og splint forekommer i ubegrænset størrelse og omfang - se 
billeder for korrekt bedømmelse af udseende.t 

7 lag "antiscratch" (95 g/m2) UV-akryllak fra Bona, 
Magic Mat (klar eller hvid) glans 6 +/- 1 % 

UV-olie (klar eller hvid) fra Woca 

Svømmende på tørt og ret undergulv 
Lamelplanken kan også fuldlimes til undergulvet. 
Monteringsvejledning kan hentes på hjemmesiden www.fioniaparket.dk. 

1 pakke (2190 mm) = 6 brædder = 2.565 m2
, 24 kg.

I hver pakke kan der forekomme 2 brædder med samling. 
1 palle = 48 pakker (2190 mm) = 119,52 m2

, 1.152 kg.
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