BELGIQA
TAILOR MADE WOODEN FLOORS

Technische fiche Belgiqa Parket
Eigenschappen

BELGIQA parket biedt u 7 collecties aan, in totaal 35 kleuren. Beschikbaar in alle afmetingen, kwaliteiten,
langsafwerkingen en indrukkingen. Elke plank werd zorgvuldig gesorteerd en behandeld met een (kleur)olie of vernis
naar keuze. Deze topkleuren hebben één voor één een uniek karakter. Ze creëren een gezellige, stijlvolle sfeer en zijn
met veel woonstijlen te combineren. Beslist een meerwaarde voor uw woning!

Houtsoort toplaag

Europese Eik

Onderlaag

Berkenmultiplex (MR Moisture Resistant)

Uitvoering

Meerlaags parket met 4 zijden tand en groef

Afmetingen (geometrie)

10/3 x 185 x 1800-2200 mm
12/4 x 160/180 x 1500-2500 mm
14/3 x 300 x 2410 mm
15/4 x 160/180/200/220/240/260 x 1500-2500 mm
20/6 x 160/180/200/220/240/260 x 1500-2500 mm
19/4 x 300 x 1500-2500 mm

Kwaliteiten

3 sorteringen: prime/bis of bis/rustiek A of rustiek
Prime/bis = 1e keus kvkdosse en 1bis kleine knoopjes toegestaan
Bis/rustiek A = zeer weinig knopen, max. Ø20mm
Rustiek = rustiek A en B, met opgestopte knopen en barstjes toegestaan

Langsafwerkingen

V-voeg / U-voeg / handgekrabde naad / rechte kanten

Indrukking: 5 mogelijkheden

Geschuurd / Geborsteld / Verouderd / Lintzaageffect / Belgiqa Scratch

(bewerking oppervlak)
Eindlaag

Geolied of vernist

6 Collecties, in totaal 67 kleuren

“LIFE”:
“ROYAL”:

Pakinhoud

Variabel, per 0,01 m²

Installatie

Tand en groef 4Z

Type Installatie

Verlijmd

Vochtgehalte parket

10% (+/- 2%)

Coast / Beach / Lounge / Pub / Café / Club
Blanc de Blancs / Blanc intense / Blanc Miel / Bois Brut / Bois Miel / Bois gris / Fumé Clair / Gris/
Fumé Gris/ Fumé Foncé / Fumé Noir
“OLYMPUS”: Apollo / Bacchus / Mercurius / Mithras / Ceres / Vulcanus
“PROJECT”: Stone / Steel / Rock / Marble
“SABLÉ”:
Sand / Chrome / Pepper / Dust / Pearl / Dark

Het hout werd conform gedroogd tot een evenwichtsvochtgehalte (+- 8%) dat overeenstemt met het gemiddelde
binnenklimaat, zijnde een constante luchtvochtigheid van +- 50%, bij een kamertemperatuur van +- 20 à 21°C.
Nabehandeling / Onderhoud

De geoliede of verniste parketplanken zijn perfect machinaal afgewerkt en kunnen na plaatsing onmiddellijk in gebruik
genomen worden. Bij BELGIQA vloeren hoeft geen extra laag onderhoudsolie geplaatst te worden, na plaatsing. Bij elk
parket hoort het juiste onderhoudsproduct wat belangrijk is voor een lange levensduur van uw parket. Bij BELGIQA
parket hoort het Ciranova onderhoudsgamma voor geoliede en verniste parketvloeren. Onderhoudsinstructies kunt u
downloaden op onze website www.belgiqa.be

Vloerverwarming

Toegestaan, mits de specifieke richtlijnen nageleefd worden
Richtlijnen voor plaatsing parket op vloerverwarming, kunt u downloaden op onze website www.belgiqa.be

Garantie

20 jaar

Waardebepaling (CE Markering)

European Standard: NBN EN 14342

Formaldehyde-emissie (EN 717-1)

E1

Brandreactie (EN 13501-1)

12 en 15mm dikte: Dfl-S1
20mm dikte: Cfl-S1

PCP (pentachloorfenol)

bevat geen PCP

Thermische geleidbaarheid (EN 12524)

λ = 0,17 W/(mK)
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