
   
 
 
Obiektowe wykładziny i płytki dywanowe do zastosowań o duŜym natęŜeniu ruchu 
 
• Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii • Antypoślizgowe 

• Dostępne w 12 standardowych kolorach 

• Nie prują się i nie strzępią • Niskie koszty konserwacji 

• Niskie koszty montaŜu • Właściwości zatrzymujące kurz 

• Antyelektrostatyczne • Właściwości akustyczne redukujące hałas 

• Właściwości termiczne zachowujące ciepło • Spełniają kryteria odpowiednich testów trudnopalności 

 

 
Dane techniczne 
 

  

STRUKTURA WŁÓKIEN: 45% propylenu, 30% poliamidu, 25% 
Modacrylic 

CIĘśAR: 1075 g/m2 (rulon), 4075 g/m2 (płytka) 
GRUBOŚĆ: 8,20 mm (rulon), 9,60 mm (płytka) 

 

Właściwości 

 
 

SZEROKOŚĆ RULONU: 2 metry i 4 metry 
WYMIARY PŁYTKI: 50 cm x 50 cm (płytki posiadają 

bitumiczne spody) 
  

 

Standardy 
System zarządzania jakością  
BS EN ISO 9001 

 
 

TRWAŁOŚĆ KOLORU >6 
ŚWIATŁO (BS EN ISO 105:B02): 4-5 
POCIERANIE NA MOKRO (BS EN 
ISO 105:B01): 

4-5 

POCIERANIE NA SUCHO (BS EN 
ISO 105:X12): 

 

  
TRUDNOPALNOŚĆ (BS5287) Ocena 
i oznaczanie wykładzin tekstylnych 
badanych wg BS4790 (Badanie 
gorącą metalową śrubką): 

Niski promień zwęglania 

 

Standardy 
System zarządzania środowiskiem  
BS EN ISO 14001 
 

 

  
BS EN 13501:2002 Euroclass Bfl-s1 (rulon) 
 Euroclass Bfl-s1 (płytka) 
  
WŁAŚCIWOŚCI 
ANTYELEKTROSTATYCZNE: 
BS ISO 6356:2000 

Odpowiednie do stosowania  
w pomieszczeniach komputerowych 

 

 Zalecany rozkład płytek 
MontaŜ 
Przed montaŜem płytki Momentum powinny zostać poddane 
klimatyzowaniu przez 24 godziny w przewidywanej 
temperaturze i wilgotności uŜytkowania. Płytki Momentum 
powinno się kłaść rotacyjnie zmieniając naprzemiennie kierunek 
płytek o 90o. 
 
 

   
MontaŜ Konserwacja  
Dokładne informacje dotyczące przygotowania 
podłoŜa i pełne zalecenia dot. montaŜu znajdują 
dostępne w Polyflor Polska Sp. z o.o..  

W celu osiągnięcia pełnej długości cyklu Ŝycia 
produktu koniecznym jest wprowadzenie 
harmonogramu konserwacji od chwili montaŜu. 
Pełne zalecenia dotyczące czyszczenia  
i konserwacji dostępne w Polyflor Polska Sp. z o.o. 

  
Heckmondwike FB jest oddziałem National Floorcoverings Ltd. 
Wellington Mills, Liversedge, West Yorkshire WF15 7FH 
 
 
 

  
Przedstawiciel na terenie Polski: Polyflor Polska Sp.  z o.o. 
Ul. Gronowa 22/506-510, 61-680 Poznań Tel. 061-8203155, 
fax: 061-8203135, e-mail: polyflor@polyflor.com.pl 
 
 

WAśNE: z przyczyn technicznych, tak jak w przypadku wszystkich materiałów tekstylnych, nie jest moŜliwe dopasowanie odcieni z róŜnych partii. Zamówienia, których odcienie 
muszą być dopasowane powinny być składane w jednym terminie. Produkcja moŜe wykazywać odchylenia w stosunku do wzornika. Heckmondwike FB zastrzega sobie prawo do 
zmiany specyfikacji produktów bez uprzedzenia. 

 


