
MULTIFLEX M

EN 14904

EN 717-1
EN 717-2

E1

EN 12673

EN ISO 24340 38 mm

EN ISO 13647 3.5 mm

EN ISO 23997 16 kg/m2

EN ISO 24342 194 mm

EN ISO 24341 2 281 mm

EN 13036-4 80 - 110

A4 

A4 

EN ISO 2813

EN 12235

EN 13501-1 Cfl-s1 

EN ISO 5470-1 < 80 mg

< 0.5 mm

EN 1569

EN 1517

Oak Beech

MULTIFLEX M

* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Better Indoor 
Air Quality

100 µg /m3
*

≤

PATENTED

SYSTEM 

INNOVATION
Naturel

Renewable
Recyclable

Multiflex M

EN 14904

Manufactured by: Tarkett AB

SE-289 89 Hanaskog 

http://professionals.tarkett.com

TECHNICK  LIST

Popis Typ instalace Pou ití Rozm ry (EN 426/EN 427) Celková tlou ka 

(EN ISO 24340)• Hydroliza ní fólie. 

• Tarfoam 60 PU P na 

• Spodní vrstva p ekli ky 

instalované plovoucím zp sobem s 

2 zámkovou vícevrstvou d ev nou 

podlahou a ná lapnou vrstvou o 

tlou ce 3.5 mm, nalepené ikmo 

na podkladové vrstv .

• Vícevrstv  klikov  systém 

nalepen  na p ekli ce a 

pru né spodní konstrukci. 

Instalace plovoucím 

systémem.

• Povrch pro sálové sporty s 

bodov m odpru ením.

• 194 x 2281 mm
Balení

• 38 mm (± 3mm)

Instalace a údr ba Celková hmotnost 

(EN ISO 23997)
• Návody jsou k dispozici na 

vy ádání.

• D ev né desky: 6 li t/balení 

• Tarflex 9 mm: 8 li t/balení 

• Tarfilm: dodávano v rolích po 120m2 

• Tarfoam 60: dodáváno v rolích 40 m2 

• Ventila ní li ty (pokud je objednáno). 

• Potahové krytky a lepící pistole (pokud obj) 

• Karton lepidla (pokud je objednáno).

• 16 kg/m   

(± 500g)

KLASIFIKACE NORMY

Typ podlahové krytiny Plo n  pru n  d ev n  povrch

Formaldehydové emise

Pentachlorophenol ádn  pentachlorophenol

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková tlou ka
Tlou ka ná lapné vrstvy

Celková hmotnost
í ka

Délka

PO ADAVKY PRO BEZPE NÉ U ÍVÁNÍ

T ení / protismykové vlastnosti

Tlumení náraz
Pr m rná nam ená hodnota 

EN 14808 po adavek

Vertikální deformace
Pr m rná nam ená hodnota 

EN 14809 po adavek
Zrcadlov  lesk Vyhovuje

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Stanovení v ky odrazu mí e

Reakce na ohe

Odolnost proti opot ebení

Zbytkov  otlak
Pr m rná nam ená hodnota 

EN 1516 po adavek
Vyhovuje

Odolnost proti zát i Vyhovuje

Odolnost proti nárazu Vyhovuje < 0.5 mm

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

Povrchová úprava Vysoce odoln  lak pro sportovní povrchy

Údr ba (viz. leták) Snadná udr ba

Dostupné druhy d eva

KOMPATIBILNÍ PODKLADY: Beton, anhydridov  pot r, pot r z litého asfaltu a asfaltov  nát r. Jakákoli odchylka musí b t upravena p ed instalací ( max.3 mm na 2 

metrovou la ). Vyhrazujeme si právo na zm nu uveden ch specifikací, které nebudou jakkoliv v rozporu s platn mi normami.

Technické údaje platné ode dne zve ejn ní (10/2018). 

V e uvedené hodnoty odpovídají laboratornímu testu (nikoli test in situ) a jsou p edm tem zm n ve prosp ch dal ího zlep ování. 

Podrobn j í technické informace získáte od spole nosti Tarkett. Barvy produkt  zobrazen ch na fotografiích nebo vzorcích jsou 

pouze orienta ní. Mohou existovat rozdíly v barv , lesku a povrchové struktu e mezi prodan mi v robky a fotografiemi nebo vzorky.


