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ANDRA FORBO-PRODUKTER

Marmoleum Modular uppfyller kraven enligt EN-ISO 24011 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 Luxury Vinyl Tiles Projectvinyl Flotex flockade golv Textilgolv Entrémattor

Luxury Vinyl Tiles
Luxury Vinyl Tiles har 

utvecklats till en ny 

golvkategori som snabbt tar 

andelar på marknaden. I 

butiker, fritidsanläggningar, 

hotell eller kontor har LVT 

kommit att ses som en 

golvbeläggning med hög 

prestanda som är enkel att 

lägga och lätt att underhålla 

och som har samma 

utseende och känsla som 

sina naturliga motsvarigheter, 

oavsett om det handlar om 

trä, sten eller något abstrakt 

material. Forbos Allura LVT 

kommer att behålla sitt 

utseende i många år. Det har 

en unik design som har 

skapats med utgångspunkt 

från det naturliga originalet 

och sedan fått den förfining i 

ådring och struktur som ger 

en naturtrogen kopia, som 

även den kan ses som ett 

original.

Projektvinyl
Förutom Luxury Vinyl 

Tiles erbjuder Forbo även 

en serie med vinylgolv i 

rullvara med olika 

tekniska egenskaper, till 

exempel stegsäkra, 

ledande och akustiska 

golvbeläggningar och 

flera vinylgolv för allmänt 

bruk som finns i många 

olika färger och mönster. 

I vissa fall väljs våder som 

ett komplement till LVT, 

och på Forbo har vi sett 

till att alla våra kollektio-

ner matchar varandra i 

fråga om färg och design 

så att det ska kunna gå 

att kombinera olika 

produkter i en och 

samma golvinstallation. 

Flotex flockade golv
I Flotex kombineras 

fördelarna från vinylgolv 

och textilgolv. Resultatet 

är ett snyggt, slitstarkt 

och komfortabelt golv 

som passar i en mängd 

olika applikationer – från 

tysta rum i en skola till 

fjällanläggningens 

restauranger. Eftersom 

Flotex är helt vattentät är 

det också den enda 

riktigt tvättbara textila 

golvbeläggningen som 

finns på marknaden idag. 

Textilgolv
Forbos kollektion av 

textilgolv består av 

tuftade plattor av hög 

kvalitet samt ett brett 

sortiment av nålfiltsmat-

tor. Våra tuftade 

textilplattor har den slags 

flexibilitet i design och 

installation som krävs i 

moderna kontorsmiljöer, 

medan våra kraftiga, 

slitstarka nålfiltsmattor är 

perfekta för att skapa en 

stillsam och harmonisk 

miljö på högtrafikerade 

platser.

Entrémattor
En bättre miljö börjar 

redan i entrén. För att 

undvika att vatten, sand, 

lera och grus förs in i 

byggnaden är ett 

effektivt entrégolv en bra 

start. Coral entrégolv har 

tagits fram för att 

absorbera fukt och smuts 

från skor och hjul som 

kommer in byggnaden. 

Bra entrégolv kan ge 

lägre städ- och under-

hållskostnader och bidrar 

till att golven inne i bygg-

naden behåller sitt 

utseende över tid.

Tekniska speci� kationer
Marmoleum Modular uppfyller kraven enligt EN-ISO 24011 

1 Tjocklek EN-ISO 24346 2.5 mm

D Bostäder - hög EN-ISO 10874 Klass 23

H Off entlig miljö - Mycket hög EN-ISO 10874 Klass 34

K Industrimiljö - Hög EN-ISO 10874 Klass 43

; Storlek  (längd x bredd) EN-ISO 24342 25 x 25 cm 50 x 25 cm 50 x 50 cm 75 x 50 cm

2 Dimensionsstabilitet EN-ISO 24342 ≤ 0.25 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm ≤ 0.35 mm

3 Intrycksbeständighet EN-ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm

g Tålighet mot rullande stolshjul EN 425 Lämplig för kontorsstolar med hjul

> Ljusbeständighet EN-ISO 105-B02 Metod 3: blåskala minst 6.

5 Kemikaliebeständighet EN-ISO 26987
Resistent mot utspädda syror, oljor, fetter och vanliga lösningsmedel såsom sprit, lacknafta etc. 
Ej resistent mot långvarig påverkan av alkalier.

u Glödtålighet EN 1399
Märken i linoleum efter fi mpade cigaretter går att ta bort. Slipa försiktigt med sandpapper och 
lägg på ny ytbehandling. Linoleum smälter inte.

[ Stegsäkerhet DIN 51130 R9

s Stegljudsdämpning EN ISO 717-2 ≤ 5 dB

- Livscykelanalys LCA säkerställer så låg miljöpåverkan som möjligt.

Marmoleum Modular uppfyller kraven enligt EN 14041

T Brandklass EN 13501-1 Cfl -s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS: ≥ 0.30

e Värmeledningsförmåga EN 1815 < 2 kV

L Elektrisk uppladdning EN 12524 0.17 W/m-K
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