CECHY TECHNICZNE PRODUKTU
FLOORSTYL
Listwy przypodłogowe
1. MATERIAŁ
Nazwa produktu:
Listwy przypodłogowe FLOORSTYL (znak bity na odwrocie)
Materiał:
Polistyren ekstrudowany; biała, jednorodna pianka o małych i zamkniętych komórkach.
Gęstość:
Ok.: 350 kg/m3

2. CECHY SZCZEGÓLNE
Powierzchnie widoczne:
Idealnie gładkie powierzchnie o ostrych krawędziach, pokryte akrylową farbą podkładową w
kolorze białym.
Powierzchnie klejone:
Powierzchnie wytrzymałe, czyste. Pokryte rowkami zwiększającymi przyczepność kleju.
Wymiary:
Długość listwy: 2, 44 m / 2 m.

3. MONTAŻ
Warunki składowania i montażu:
W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów, składowanie i montaż powinny odbywać się w
warunkach (temperatura i wilgotność) podobnych do warunków użytkowania. Nie zaleca się
montażu na wilgotnym podłożu (świeży gips) i w wymuszonych warunkach (strumień
gorącego powietrza, odwilżacz, wyjątkowo wysokie temperatury).
Podłoże:
Listwy mogą być przytwierdzane do następujących podłoży: ściany wewnętrzne budynków
pokryte gładzią gipsową, płyty gipsowo-kartonowe.
Powierzchnie powinny być czyste, suche, odkurzone, odtłuszczone i płaskie; wygładzić w
razie potrzeby. Przed montażem na podłożu innym niż wymienione, prosimy o
skontaktowanie się z naszym działem technicznym.
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Narzędzia:
Piła NMC High Density oraz skrzynka uciosowa NMC High Density.
Klej i łączenia:
Klej Adefix® F&W do listew wykończeniowych WALLSTYL® oraz listew przypodłogowych
FLOORSTYL®.
Optymalna grubość warstwy kleju wynosi 1 mm. Dokładnie pokryć klejem łączenia i
powierzchnie klejone. Na każdym łączeniu zostawić 3-milimetrową warstwę kleju. Jak
wszystkie spoiwa, kleju nie należy używać w temperaturze poniżej 5°C i powy żej 30°C ani w
warunkach bezpośredniego,
silnego nasłonecznienia.
Prace wykończeniowe:
Listwy przypodłogowe FLOORSTYL mogą zostać pokryte farbami bez rozpuszczalników
(np. farby dyspersyjne, lakiery akrylowe, …).
W przypadku wyboru farby zawierającej rozpuszczalnik, przed przystąpieniem do malowania
zaleca się wykonanie próby.

4. ZALECENIA SZCZEGÓLNE
Przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych:
W świetle obowiązujących przepisów o substancjach niebezpiecznych, produkty
polistyrenowe FLOORSTYL nie należą do grupy materiałów « wysokotoksycznych », ani
« toksycznych ».
Ochrona środowiska:
Produkty FLOORSTYL nie zawierają żadnych rozpuszczalników, ani CFC, a cały proces
produkcyjny odbywa się z poszanowaniem dla środowiska.
Ważne:
Proponowane przez nas elementy mogą pełnić funkcję tylko i wyłącznie dekoracyjną, z
wykluczeniem wszelkich funkcji strukturalnych; nie zostały one zaprojektowane by znosić
jakiekolwiek obciążenia i muszą być odizolowane elastycznymi łączeniami od elementów
mogących przenosić naprężenia lub drgania.
Pomimo pewnej elastyczności, zbyt duży nacisk może spowodować złamanie produktu.
Należy zauważyć, że złamanie może spowodować rozprysk odłamków.
Uwaga:
Niniejsza karta opisu technicznego sporządzona została na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Z wyłączeniem odmiennych uzgodnień, sporządzonych na piśmie, wszelkie nasze opracowania,
szkice, notatki, porady lub inne dokumenty techniczne dotyczące funkcjonalności, zachowania lub
ewentualnych parametrów naszych artykułów, są przekazywane jedynie w celach informacyjnych i dla
najczęściej występujących warunków użytkowania wyrobów, w normalnych warunkach stosowania i
klimatu (umiarkowane regiony Europy) lub dla warunków określonych pisemnie przez klienta.
Z wyłączeniem przypadku wprowadzenia w błąd lub wystąpienia poważnego błędu z naszej strony, te
opracowania, zalecenia i inne dokumenty techniczne, nie mogą być podstawą do zgłaszania wobec
nas żadnych roszczeń. Do obowiązków klienta należy ich skontrolowanie i sprawdzenie zgodności
z warunkami użytkowania przewidzianymi przez klienta.
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