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Extrémně stabilní
a odolné vinylové podlahy
Nová generace extrémně stabilních a odolných
vinylových podlah Diamond by Floor Forever vyniká nad
ostatními svými jedinečnými vlastnostmi. Jedna z vrstev
je vyrobena z kamene a při výrobě se nepoužívají
změkčovadla. Kombinace těchto dvou výrobních
postupů zajišťuje, že výsledný materiál je tužší a tvrdší
a díky tomu extrémně stabilní vůči teplotním změnám
a slunečnímu záření. Lze je položit do veškerých prostor,
kde hrozí pronikání vlhkosti nebo únik vody, jako např.:
chalupy, chaty, zimní zahrady nebo byty, kde není
zajištěná stejnoměrná teplota a vlhkost. Tato podlaha
je zkrátka díky extrémní stabilitě vhodná do jakýchkoliv
prostor, aniž byste se museli bát, že vám podlahu zničí
vyteklá voda nebo jiná nehoda v domácnosti. Díky těmto
vlastnostem se podlaha nemusí aklimatizovat a můžete
ji začít ihned pokládat. Některé kolekce jsou vybaveny
integrovanou podložkou s paměťovou pěnou nebo
korkem, a proto můžete tyto podlahy pokládat přímo na
nerovný podklad, jako jsou parkety nebo dlažba. Podlahy
jsou pak extrémně tiché a příjemně pochozí.
Už se ani nemusíte obávat, co s vaší podlahou udělá
špatné počasí. Tyto podlahy snesou bláto, déšť i sníh,
protože jsou 100% voděodolné. Můžete je tedy pokládat
i do koupelen. Podlahy jsou také vybavené speciální
antibakteriální ochrannou povrchovou úpravou SE+,
která nedovolí bakteriím přežít. Zároveň jsou odolné proti
otlačeninám a škrábancům od domácích mazlíčků.
Ideální pro ty, kteří chtějí mít 100% jistotu, že podlaha
vydrží extrémní zátěž, ať už u nás doma nebo v bytě na
pronájem, v restauraci nebo hotelu.
A na závěr nejvíc oceníte, že jsou ekologické, bez
obsahu ftalátů a 100% recyklovatelné, a to vám zajistí
zdravější život. Tyto vinylové podlahy lze pokládat až
do 620 m² plochy bez přechodových lišt. Rychlejší
a snadnější pokládku zajistí pevný zámkový systém.
Můžete vybírat z široké škály barevných dekorů
ve čtyřech kolekcích pro domácí i komerční použití.
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Kolekce

Silver Click
Podlaha Diamond snese extrémní podmínky…
… vyteklou ledničku, pračku…

Není nic krásnějšího
než se vrátit domů

s
CW-026 Mount Everest

s
CW-386 K2

s
CW-114 Annapurna

Nášlapná vrstva
0,3 mm

s
CW-155 Nanga Parbat

Integrovaná
podložka:
Šedá podložka
s paměťovou
pěnou
o tloušťce 1 mm

Tloušťka
3 mm

Celková tloušťka
s podložkou
4 mm

s skladem

Zátěž: +31
Rozměr:
144 x 1213 mm

V-spára:
mikro 4U

Pokládka:
plovoucím způsobem

Záruka: 25 let/5 let

Není nic krásnějšího
než mít chvilku pro sebe

s
CW-933 Colorado

s
CW-263 Montana

s
CW-1261 California

Nášlapná vrstva
0,55 mm

s
CW-836 Wyoming

Integrovaná
podložka:
Korková podložka
o tloušťce 1 mm

Tloušťka
4 mm

Celková tloušťka
s podložkou
5 mm

s skladem

Zátěž: +33
Rozměr:
176 x 1213 mm

V-spára:
mikro 4V

Pokládka:
plovoucím způsobem

Záruka: doživotní*/15 let
* omezena na 33 let

Kolekce

Platinum
Click
… byt, kuchyň, koupelnu, restauraci, lyžárnu …

Kolekce

Venus Click
… nástrahy
každodenního života –
vaše děti, mazlíčky…

Není nic krásnějšího
než mít někoho rád

s
CW-1600 Atlantic

s
CW-1601 Indian

s
CW-1603 Pacific

Nášlapná vrstva
0,55 mm

s
CW-1605 Arctic

Tloušťka
4 mm

s skladem

Rozměr:
176 x 1213 mm

V-spára:
4V

Pokládka:
celoplošné přilepení
nebo plovoucím způsobem

Zátěž: +33
Záruka: doživotní*/15 let
* omezena na 33 let

Není nic krásnějšího
než být s rodino u

s

s

MD-33 Amazon

CW-1320 Mississippi

s

s

CW-1323 Nil

Nášlapná vrstva
0,55 mm

CW-1309 Kongo

Integrovaná
podložka:
Modrá podložka
s paměťovou pěnou
o tloušťce 2 mm

Tloušťka

5,5 mm

Celková tloušťka
s podložkou
7,5 mm

s skladem

Zátěž: +33
Rozměr:
176 x 1213 mm

V-spára:
mikro 4V

Pokládka:
plovoucím způsobem

Záruka: doživotní*/15 let
* omezena na 33 let

Kolekce

Apex Click
… nikdy vás nenechá ve štychu,
ať se děje cokoliv!
Podlaha Diamond vše přežije.

Návod na pokládku
Děkujeme, že jste si vybrali podlahu Diamond®. Při správné instalaci a údržbě bude vaše podlaha stále jako
nová i po několika letech. Podlahy Diamond® jsou určené k pokládce pouze ve vnitřních prostorách.

Barevné rozdíly
Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby.
Dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po
pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu
Podlahy Diamond® je možné pokládat na většinu stávajících podlahových krytin s tvrdým povrchem za předpokladu, že
stávající povrch je rovný (2 mm/2 m), čistý a suchý (max. obsah vlhkosti betonu 2,5 % – metoda CM). I když je tato podlaha vodotěsná, není určena k použití jako bariéra proti vlhkosti.

Aklimatizace
Podlahy Diamond® není třeba před pokládkou aklimatizovat. Podlahové topení vypněte 24 h před pokládkou a zapněte
24 h po dokončení pokládky. Podlaha se smí pokládat na podlahové vytápění, které je zabudované v podkladu
a musí být proveden diagram nátopné zkoušky. Elektrické topné rohože, které nejsou vloženy do podkladu, se nedoporučují. Během instalace by teplota v místnosti měla být alespoň 15 °C. Při následném užívání nesmí být podlaha vystavena teplotám v místnosti nižším než -15 °C nebo vyšším než 60 °C.

Pokládka
Kolekce Silver Click, Platinum Click a Apex Click s integrovanou podložkou jsou určené pouze k pokládce plovoucím způsobem. Pouze kolekci Venus Click je možné pokládat jak plovoucím způsobem přímo na podlahu, tak i na Univerzální
podložku FLOOR FOREVER. Dále je možné tuto kolekci celoplošně přilepit, a to výhradně lepidlem schváleným výrobcem. Při pokládce do 620 m² nebo délky plochy nepřesahující 25 m není potřeba vytvářet prostorové dilatace. Po obvodu stěn a u příslušenství je vždy nutné udělat dilataci 6 mm. Nepokládejte spoje podlahy na spáry nebo švy stávajícího
podkladu a kusy kratší než 30 cm na začátek a konec řady. Šířka poslední řady nesmí být užší než 50 mm.
Doporučená péče a údržba: WOCA Mýdlo na vinylové podlahy
Balení: 1 l nebo 2,5 l
Vydatnost: 400 m²

Podrobnější informace naleznete na stránkách www.floorforever.cz.

Technické informace
EN 14041:2004/AC:2006

Vlastnosti

Norma

Silver Click

Platinum Click

Venus Click

Apex Click

+31

+33

+33

+33

25 let/5 let*

Doživotní záruka**/15 let

Doživotní záruka**/15 let

Doživotní záruka**/15 let

Povrchová úprava

Autentická struktura

Autentická struktura

Embossing Register

Autentická struktura

Nášlapná vrstva

0,3 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

Rozměr

144 x 1213 mm

176 x 1213 mm

176 x 1213 mm

176 x 1213 mm

Tloušťka

3 mm

4 mm

4 mm

5,5 mm

Integrovaná podložka

Modrá podložka s paměťovou pěnou tl. 1 mm

Korková podložka
tl. 1 mm

-

Modrá podložka s paměťovou pěnou tl. 2 mm

Celková tloušťka
vč. podložky

4 mm

5 mm

-

7,5 mm

V-spára

4U

4V

4V

4V

Váha

19,7 kg

19,5 kg

20,8 kg

19,7 kg

Počet lamel v balení

18

11

12

8

Balení

3,144 m²

2,348 m²

2,562 m²

1,708 m²

Zámek

Tight lock

Tight lock

Tight lock

Tight lock

Třída použití
Záruka

Domácnost/
komerční prostory

Odolnosti proti
opotřebení

EN 13329

≥ 4000 cyklů - AC4

≥ 4000 cyklů - AC4

≥ 4000 cyklů - AC4

≥ 4000 cyklů - AC4

Odolnost vůči nárazu

EN 13329

≥ 1800 mm

≥ 1800 mm

≥ 1800 mm

≥ 1800 mm

Odolnosti proti
bodovému zatížení

EN ISO24343-1

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

0,03 mm

Tepelná propustnost

EN 12667

0,09 W (m.k)

0,1 W (m.k)

0,155 W (m.k)

0,09 W (m.k)

Tepelný odpor R

EN 12667/ASTM C518

0,04 m² K/W

0,05 m² K/W

0,03 m² K/W

0,07 m² K/W

ano

ano

ano

ano

Vhodné pro podlahové
topení
Emise formaldehydu

EN 717-1

E0

E0

E0

E0

TVOC 31 dnů

Iso 16000

< 1000 µg/m³

< 1000 µg/m³

< 1000 µg/m³

< 1000 µg/m³

Emise ve vzduchu
v interiéru

Výnos č. 2011-321

A+

A+

A+

A+

bez obsahu

bez obsahu

bez obsahu

bez obsahu

Obsah ftalátů
Hořlavost

EN 13051-1

Class Bfl - S1

Class Bfl - S1

Class Bfl - S1

Class Bfl - S1

Odolnost proti ohni CHF

ASTM E648

Třída I

Třída I

Třída I

-

Odolnost proti
poškrábání

EN 660-2

Třída 4

Třída 4

Třída 4

Třída 4

Protiskluznost

EN 13893

DS

DS

DS

DS

Omezení skluzu

-

R9

R9

R9

R9

Stálobarevnost

ISO 105-B02

≥6

≥6

≥6

≥6

Odolnost proti skvrnám

EN 438-2

Skupina 1 a 2: stupeň 5
Skupina 3: stupeň 4

Skupina 1 a 2: stupeň 5
Skupina 3: stupeň 4

Skupina 1 a 2: stupeň 5
Skupina 3: stupeň 4

Skupina 1 a 2: stupeň 5
Skupina 3: stupeň 4

Rozměrová stálost

EN ISO 23999 při 80°

0,03 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %

Pevnost zámku

ISO24334

Dlouhá strana: = 6,3 kN/m

Dlouhá strana: = 6,3 kN/m

Dlouhá strana: = 6,3 kN/m

Dlouhá strana: = 6,3 kN/m

Krátká strana: = 5,4 kN/m

Krátká strana: = 5,4 kN/m

Krátká strana: = 5,4 kN/m

Krátká strana: = 5,4 kN/m
* středně komerční prostory
** omezeno na 33 let

Silver Click, CW-114 Annapurna

Platinum Click, CW-836 Wyoming

Silver Click, CW-386 K2
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Váš odborný prodejce vinylových podlah Diamond

