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SPAȚII PUBLICE

PARDOSELI DIN VINIL ȘI ACOPERITOARE DE PEREȚI DIN VINIL

GRABO

destinate pentru
utilizarea în spații publice

Prezența pe piață
Mai mult de 80 de țări și 650 de parteneri

Vă prezentăm cu mândrie catalogul nostru de
pardoseli destinate pentru utilizarea în spații publice,
prin care dorim să prezentăm partenerilor noștri
produsele și serviciile noastre.
Catalogul conține întreaga gamă de pardoseli
și acoperitoare de pereți omogene și eterogene
destinate în primul rând utilizării în spații publice.

DE CE ESTE GRABO CEA
MAI BUNĂ ALEGERE?
TRADIȚIE

Societatea Graboplast este una dintre cele mai mari
societăți producătoare de pardoseli, cu peste 115 ani
experiență în domeniu.

FLEXIBILITATE

Una dintre cheile succesului nostru pe termen lung este
flexibilitatea prin care putem răspunde la provocările unei piețe
care este în continuă schimbare.

INOVAȚIE

Produsele noastre sunt create cu ajutorul unor tehnologii
dezvoltate de către propriul nostru departament de cercetare,
dezvoltare și inovare și prin metode unice.

CALITATE

Relația stabilă și de încredere pe care o avem cu
partenerii noștii este bazată pe angajamentul nostru
continuu de a asigura cea mai bună calitate.

DEZVOLTARE SUSTENABILĂ

Graboplast depune eforturi considerabile în interesul protejării
mediului înconjurător.
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TEHNOLOGIE FĂRĂ FTALAȚI
Pardoselile Grabo conțin agenți pentru înmuiere cu efect neutru din punct
de vedere biologic, care sunt întrebuințate în cazul unor obiecte cum ar fi, de
exemplu instrumentele medicale și jucăriile pentru copii. Datorită compoziției
ecologice, produsele companiei noastre au o emisie redusă de substanțe volatile, deci nu au efect negativ asupra calității aerului din incinte.

POSIBILITATEA REINTRODUCERII ÎN
PRODUCȚIE ÎN PROPORȚIE DE 100%

33%
33%

PRODUCȚIE FĂRĂ DEȘEURI
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Pe lângă materiile prime alese cu grijă și metodele ecologice de producție, am
dorit să ne asigurăm și asupra faptului ca la finalul ciclului de viață ale produselor noastre, acestea să nu constituie o povară asupra mediului înconjurător.
În conformitate cu acest scop, produsele noastre pot fi reciclate și reintroduse
în producție în proporție de 100%.
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Caracteristici ecologice
ale pardoselilor și
acoperitoarelor Grabo vinil
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Este important de menționat faptul că reciclarea și reintroducerea în producție
în proporție de 100% a produselor noastre nu este numai un scop declarat.
Chiar și compania noastră produce materiale prime valoroase din aceste materiale, care ulterior sunt incluse în produsele proprii ale companiei.

FĂRĂ CONȚINUT DE MATERIALE
DĂUNĂTOARE
Pardoselile Grabo nu conțin solvenți și metale grele, ceea ce rezultă în poluare
globală redusă a mediului înconjurător.

FĂRĂ WAX
În cazul instalării pardoselilor Grabo nu este necesară tratarea ulterioară a suprafeței. Aceasta însemnă o soluție eficientă pentru reducerea costurilor și are
în același timp efecte ecologice benefice.

X-PUR
Noua metodă de tratare a suprafeței folosită de Grabo îmbină tehnologia cea mai modernă cu o formulă
personalizată de lac special dezvoltată în acest scop. Datorită acestei metode de tratare a suprafeței, produsele noastre sunt deosebit de rezistente la substanțe chimice, pot fi curățate foarte ușor iar pardoselile destinate utilizării în spații și săli de sport sunt rezistente la urmele lăsate de pantofii de sport.

SILVER KNIGHT
Produsul Grabo Silver Knight elimină bacteriile nocive fără necesitatea utilizării substanțelor chimice. Suprafața este auto-dezinfectantă datorită sistemului unic de
protecție dublă.

iGUARD PUR SURFACE
Este o soluție pentru finisarea exclusivă a suprafeței prin polietilenă reticulată întărită prin raze UV, prin care este asigurată o curățare ușoară și perioadă de exploatare lungă. Pardoseala nu necesită alte soluții de tratare a suprafeței pe toată durata perioadei de exploatare.

TECH SURFACE
TECH Surface este o tehnologie nouă, revoluționară, care nu numai că asigură o duritate extremă și o rezistență excelentă la uzură,
dar menține în același timp flexibilitatea produsului, astfel procedura de
instalare a produsului fiind mai simplă și rapidă. Alte avantaje ale tehnologiei TECH Surface sunt rezistența excelentă la pete și substanțe chimice,
rezistența deosebită la uzură precum și curățirea și îngrijirea ușoară.

EASY CARE
Suprafața EASY CARE PUR, combină rezistența la derapaj și alte caracteristici tehnice favorabile, asigurând în același timp toate avantajele curățirii ușoare.

CLP SYSTEM
CLP System este un sistem complex compus din PVC și polimer reticulat a cărei esență constă în faptul că – în
mod diferit față de alte soluții tehnice – asigură parametrii constanți al produsului nu numai la suprafață, dar și în
secțiunea transversală a stratului de uzură chiar și în cazul folosirii în mod intensiv. Prin instalarea sistemului, duritatea
suprafeței este mărită, ceea ce în sine contribuie la micșorarea gradului de uzură. Dată fiind densitatea reticulară mărită
a sistemului CLP, impuritățile se lipesc mai greu de suprafață. Astfel, curățirea suprafeței devine cu mult mai simplă și
eficientă.

GRABOSAN
Nici o altă suprafață nu este mai expusă riscului de contaminare decât podeaua. Una dintre cele mai importante sarcini
este curățirea și dezinfectarea suprafețelor în interesul prevenirii infecțiilor. Curățirea în mod regulat cu detergenți ajută
în primul rând la îndepărtarea murdăriei vizibile de pe pardoseli, însă este necesară, ca pardoselile să aibă caracteristici
prin care împiedică răspândirea bacteriilor. În acest scop, Grabo a creat o soluție de tratare a suprafeței care conține un
aditiv antibacterian care împiedică răspândirea mucegaiului, fungiilor și bacteriilor. Rezultatele testelor efectuate conform
standardului internațional ISO 846:1999 certifică faptul că pardoselile produse cu metoda de tratare a suprafeței graboSAN pot fi calificate ca rezistente la bacterii, fiind create din materiale care nu sunt atacate de bacterii. Testele au fost
efectuate cu bacteria Pseudomonas aeruginosa, care cauzează pneumonie, aceasta fiind infecția intraspitalicească
cea mai des întâlnită, și ciuperca patogenă Aspergillus niger, care este cauza apariției mucegaiului negru în cazul celor
mai multe legume și fructe.
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Omogene
Pardoseli omogene
FORTIS
FORTIS 1.5
TRIUMPH
POLIS
CONDUCTO S
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OMOGENE

Fortis
PARDOSEALĂ OMOGENĂ CU MODEL NEDIRECȚIONAL
ȘI CU REZISTENȚĂ EXCELENTĂ LA UZURĂ
CARACTERISTICI FAVORABILE
Rezistență excelentă la uzură | Design cu model unic, nedirecțional |
Rezistență excelentă la deformare permanentă | Curățire și întreținere
ușoară datorită suprafeței iGUARD | Antibacterian | Antistatic

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS
Instituții medicale
Instituții de învățământ
Birouri
Alte spații publice

CEA MAI
BUNĂ
STABILITATE
DIMENSIONALĂ
DE PE PIAȚĂ

STRUCTURĂ
iGuard PUR Surface
strat omogen cu
model nedirecțional

DATE TEHNICE

2.0
mm

GROSIME

2.8

kg/m²
GREUTATE

medie

0.1
%

STABILITATE DIMENSIONALĂ

34 43

DESCRIERE
Structură

|			 omogenă

Conținut de material liant

| EN ISO 10581

| Tip I.

Grosime

| EN ISO 24346

| 2.0 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 2.0 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 20 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,8 kg/m²

| EN 685

| clasa: 34/43

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0.1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0.2 %

CLASIFICARE
Clasificare europeană
CARACTERISTICI

| EN ISO 23999

| medie 0.1 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

Rezistență la derapaj

| EN 13893

| clasa: DS

Încărcare electrostatică

| EN 1815

| < 2 kV

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

|
| grad 6

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Igienă			

| antibacterian

Metodă de sudură 			

| cu aer cald sau la rece

Garanție			

| 10 ani

FORTIS

CLASIFICARE
EUROPEANĂ

| 10 |
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OMOGENE

Fortis

SAND

TOBACCO

BONE

CARAMEL

KORK

FOG

STEEL

100
%

SILVER

MOCCA

ANTHRACITE

AQUA

CANARI

GOLD

INDIGO

COBALT

FORTIS

CORAL
| 12 |

ORANGE

KIWI

CACTUS
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OMOGENE

Fortis 1.5
PARDOSEALĂ OMOGENĂ, RENTABILĂ
CU MODEL NEDIRECȚIONAL
CARACTERISTICI FAVORABILE
Rezistență excelentă la uzură | Design cu model unic nedirecțional |
Rezistență excelentă la deformare permanentă | Curățire și întreținere
ușoară datorită suprafeței iGUARD | Antibacterian | Antistatic

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS
Instituții medicale
Cămin de bătrâni
Locuințe sociale
Alte spații publice

CEA MAI
BUNĂ
STABILITATE
DIMENSIONALĂ
DE PE PIAȚĂ

STRUCTURĂ
iGuard PUR Surface
strat omogen cu
model nedirecțional

DATE TEHNICE

1.5
mm

GROSIME

2.1

kg/m²
GREUTATE

medie

0.1
%

STABILITATE DIMENSIONALĂ

32 41

DESCRIERE
Structură

|			 omogenă

Conținut de material liant

| EN ISO 10581

| Tip I.

Grosime

| EN ISO 24346

| 1.5 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 1.5 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 20 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,1 kg/m²

| EN 685

| clasa: 32/41

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0.1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0.2 %

FOG

CLASIFICARE
Clasificare europeană

100
%

STEEL
Fortis 1.5 is available
in all additional Fortis color
with the minimum quantity
of 4000 sqm.

CARACTERISTICI

| EN ISO 23999

| medie 0.1 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

Rezistență la derapaj

| EN 13893

| clasa: DS

Încărcare electrostatică

| EN 1815

| < 2 kV

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

|
| grad 6

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Igienă			

| antibacterian

Metodă de sudură 			

| cu aer cald sau la rece

Garanție 			

| 7 ani

CLASIFICARE
EUROPEANĂ

FORTIS 1.5

SILVER
| 14 |
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OMOGENE

Triumph
PARDOSEALĂ OMOGENĂ CU MODEL NEDIRECȚIONAL
ȘI REZISTENȚĂ EXCELENTĂ LA UZURĂ
CARACTERISTICI FAVORABILE
Design cu model nedirecțional | Curățire ușoară datorită
suprafeței iGUARD | rezistență excelentă la substanțe chimice |
Antibacterian | Instalare ușoară

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS
Instituții medicale
Instituții de învățământ
Birouri
Alte spații publice

STRUCTURĂ

CEA MAI
BUNĂ
STABILITATE
DIMENSIONALĂ
DE PE PIAȚĂ

iGuard PUR Surface
strat omogen cu
model nedirecțional

100
%

DATE TEHNICE
DESCRIERE

2.0
mm

GROSIME

2.9

kg/m²
GREUTATE

medie

0.1
%

STABILITATE DIMENSIONALĂ

Structură

|			 omogenă

Conținut de material liant

| EN ISO 10581

| Tip I.

Grosime

| EN ISO 24346

| 2.0 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 2.0 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 25 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,9 kg/m²

| EN 685

| clasa: 34/43

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0.1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0.2 %

| EN ISO 23999

| medie 0.1 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

Rezistență la derapaj

| EN 13893

| clasa: DS

Încărcare electrostatică

| EN 1815

ASH

AZURE

OPAL

MINT

IVORY

CLASIFICARE
Clasificare europeană
CARACTERISTICI

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

| < 2 kV
|

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Rezistența la căldură

| EN 12524

| 0.012 m2K/W

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

34 43

QUARTZ

|

Conținut PCP

| EN 12673

| nu conține

Emisie de formaldehidă

| ENV 717-1

| E1 (nu sunt emisii)

Igienă			

| antibacterian

Metodă de sudură 			

| cu aer cald sau la rece

Garanție			

| 10 ani

CLASIFICARE
EUROPEANĂ

TRIUMPH

VANILLA
| 16 |

HONEY
| 17 |

OMOGENE

Polis
PARDOSEALĂ OMOGENĂ RENTABILĂ,
MULTIFUNCȚIONALĂ
CARACTERISTICI FAVORABILE
Design cu model nedirecțional | Curățire ușoară datorită
suprafeței iGUARD | rezistență excelentă la substanțe chimice |
Antibacterian | Instalare ușoară

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS
Instituții medicale
Instituții de învățământ
Birouri
Alte spații publice

STRUCTURĂ
iGuard PUR Surface

mm

GROSIME

2.8

kg/m²
GREUTATE

medie

0.1
%

STABILITATE DIMENSIONALĂ

KOALA

CREME

BLONDE

BAZALT

DESCRIERE
Structură

|			 omogenă

Conținut de material liant

| EN ISO 10581

| Tip I.

Grosime

| EN ISO 24346

| 2.0 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 2.0 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 20 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,8 kg/m²

| EN 685

| clasa: 34/43

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0.1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0.2 %

| EN ISO 23999

| medie 0.1 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

Rezistență la derapaj

| EN 13893

| clasa: DS

Încărcare electrostatică

| EN 1815

Clasificare europeană

100
%

ALMOND

CLASIFICARE

NEW

MELANGE

NEW

CAMEL

CARACTERISTICI

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

| < 2 kV
|

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Rezistența la căldură

| EN 12524

| 0.012 m2K/W

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

34 43

SHELL

strat omogen cu
model nedirecțional

DATE TEHNICE

2.0

CEA MAI
BUNĂ
STABILITATE
DIMENSIONALĂ
DE PE PIAȚĂ

| EN 12673

| nu conține

Emisie de formaldehidă

| ENV 717-1

| E1 (nu sunt emisii)

Igienă			

| antibacterian

Metodă de sudură 			

| cu aer cald sau la rece

Garanție			

| 10 ani

RUBY

NEW

CLAY

POLIS

EMERALD
| 18 |

NEW

|

Conținut PCP

CLASIFICARE
EUROPEANĂ

SUN

WATER

SKY
| 19 |

OMOGENE

Conducto S
PARDOSEALĂ OMOGENĂ CU REZISTENȚĂ MĂRITĂ LA UZURĂ
ȘI CU PROPRIETĂȚI DE CONDUCTIVITATE
100
%

CARACTERISTICI FAVORABILE
Garantează eliminarea încărcărilor electrostatice | aparține în
grupul de uzură cel mai înalt (Group T) | împiedică agregația
prafului
SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS
Săli de operație din
spitale
Radiologie
Laboratoare
Spații pentru tehnica
calculatoarelor
Uzine pentru
electronice

2.0
mm

GROSIME

2.8

kg/m²
GREUTATE

2
m

LĂȚIMEA ROLEI

STRUCTURĂ
COAST
strat omogen cu
model nedirecțional

DATE TEHNICE

SAND

DESCRIERE
Structură

|			 omogenă

Conținut de material liant

| EN ISO 10581

| Tip I.

Grosime

| EN ISO 24346

| 2.0 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 2.0 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 20 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,8 kg/m²

| EN 685

| clasa: 34/43

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0.1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| ≤ 0.4 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

Rezistență la derapaj

| EN 13893

| clasa: DS

Încărcare electrostatică

| EN 1815

| < 2 kV

| EN 1081

| R≤1×106 Ω

CLASIFICARE
Clasificare europeană
CARACTERISTICI

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918
Igienă

34 43

LAGOON

| EN ISO 846:1999

Garanție			

|
| grad 6
|
| antibacterian

CONDUCTO S

| 10 ani

CLASIFICARE
EUROPEANĂ

| 20 |
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Eterogen

Pardoseli comerciale eterogene
SILVER KNIGHT
ACOUSTIC 43
ACOUSTIC PRO
GRABOSAFE
SILVER KNIGHT
GRABOSAFE 20JSK
ECOSAFE
STANDART

| 22 |

| 23 |

2,0
mm

ACOUSTIC
7

3,2
mm

GROSIME

2,8
kg

2,6
kg

GREUTATE

2
m

2
m

LĂȚIMEA ROLEI

34 43

34 42

OXIDAȚIE

Strat de
susținere cu
spumă

Strat de susținere
compact
DESCRIERE			

| Silver Knight | Silver Knight
| Diamond Tech | Acoustic 7

Structură

|		
|		

| compactă
| eterogenă

| eterogenă
|

Grosime

| EN ISO 24346

| 2,0 mm

| 3,2 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 0,7 mm

| 0,7 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 20 lm

| 20 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,8 kg/m²

| 2,6 kg/m²

| EN 685

| clasa: 34/43

| clasa: 34/42

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,1 mm | max. 0,2 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

| max. 0,2 %

| clasa: Bfl-s1

| clasa: Bfl-s1

			

CLASIFICARE

CARACTERISTICI

Clasa de rezistență la foc | EN 13501-1

ÎMPIEDICĂ DIVIZIA
ÎMPIEDICĂ
CELULARĂ
ÎMPIEDICĂ DIVIZIA
METABOLISMUL
ÎMPIEDICĂ
CELULARĂ
METABOLISMUL

DESTABILIZEAZĂ
PERETELE CELULAR
DESTABILIZEAZĂ
PERETELE CELULAR

| Gost 30402-94

| G1

| G1

| EN ISO 717-2

| -

| ∆Lw=19 dB

Rezistență la derapaj

| DIN 51130

| R9

| R9

Încărcare electrostatică

| EN 1815

| < 2 kV

| < 2 kV

| EN 1081

| ≤ 10 Ω

| ≤ 109 Ω

|

|

| ASTM F925-02

9

|

|

Rezistența la bacterii

| EN ISO846:1999 |

|

Efect antibacterian

| ISO 27447

| >99 %

| >99 %

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

| grad 6
|

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Tratarea suprafeței 			

| TECHSurface | TECHSurface

Suprafață antibacteriană și rezistentă la fungi

| Silver Knight

Metodă de sudură 			

| cu aer cald sau la rece

Garanție			

| 15 ani

| 24 |

T

H2O

MATERIALE
ORGANICE
MATERIALE
NOCIVE
ORGANICE
NOCIVE

Tehnologie fără ftalați – mediu mai sigur
PREVENIREA EFECTIVĂ A INFECȚIILOR
ȘI CURĂȚIRE UȘOARĂ
În cursul reacției fotocatalitice tensiunea superficială crește, astfel contaminările organice se depun mai greu pe suprafață și pot fi îndepărtate mai ușor. Aceasta nu înseamnă
că nu trebuie curățată deloc, dar prin folosirea unei cantități
mai mici de substanțe chimice, poate fi obținută o igienă
de un grad mai înalt.
0 min.

90 min.

PURIFICAREA AERULUI
Prin reacția fotocatalitică, Silver Knight ajută și la descompunerea mirosurilor neplăcute (ex. nicotină, formaldehidă) astfel contribuind la îmbunătățirea calității aerului. Prin calitățile
sale unice, pardoseala Grabo Silver Knight este recomandată pentru a fi folosită în orice incintă.

360 min.

480 min.

99%

>

SILVER KNIGHT

BACTERIA
DESTROYED

| Silver Knight
| 15 ani

| 25 |

•L
LI
IG H T •

•L
LI
IG H T •

T • LI G H

| ASTM E 648/ 662 | clasa: Class1 | Caracteristici acustice

T • LI G H

H2O

TiO2

Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute

GH

TiO2

Strat compact

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

CLASIFICARE
EUROPEANĂ

GH

OXIDAȚIE

Design

Clasificare europeană

O2

ACOUSTIC 7

Strat de uzură Silver Knight TechSurface

HInstituții medicale
Instituții de învățământ
Industria ospitalieră
Birouri
Magazine retail

DIAMOND
TECH

DIAMOND TECH

T

STRUCTURĂ

O2

•L
LI
IG H T •

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

COMPONENTE
INOFENSIVE
COMPONENTE
INOFENSIVE

•L
LI
IG H T •

Grabo Silver Knight elimină agenții patogeni fără utilizarea
substanțelor chimice | Suprafață auto-dezinfectantă datorită
sistemului unic de protecție dublă

G

CARACTERISTICI FAVORABILE

AJUTĂ LA DESCOMPUNEREA AGENȚILOR
PATOGENI
Protecția prin fotocatalizatori activați de razele UV descompune compușii organici în elemente inofensive. Astfel, agenții patogeni nu numai că sunt distruși, dar și
dispar de pe suprafață.
T

CEA MAI IGIENICĂ PARDOSEALĂ VINIL

2. linie de protecție

HT
• LI G H

ELIMINĂ BACTERIILE FĂRĂ UTILIZAREA
SUBSTANȚELOR DEZINFECTANTE
Datorită proprietăților dezinfectante naturale, Silver Knight distruge sau inactivează agenții patogeni, bacteriile,
virusurile și fungiile, fără utilizarea substanțelor chimice.

T • LI G H

Silver Knight

1. linie de protecție

GH

ETEROGEN

T

SILVER KNIGHT

Silk

ACOUSTIC 7
DIAMOND TECH

100
%

SILVER KNIGHT

Rock

DIAMOND TECH

100
%

455-881

455-865

455-867

386-856

455-884

455-869

455-885

386-870

386-852

386-871

386-857

386-867

455-859

455-886

455-866

386-868

455-858

455-856

455-857

386-869

| 26 |

| 27 |

SILVER KNIGHT

Uni

SILVER KNIGHT

DIAMOND TECH

Natural

DIAMOND TECH

2075-378

2085-378

3151-378

2518-371

2561-371

1151-371

100
%

1001

NEW

1194

NEW

1141-371

50
%

1343
| 28 |

1895

2239-371
| 29 |

ETEROGEN

Acoustic 43
PARDOSELI ACUSTICE DE CATEGORIE SUPERIOARĂ
CARACTERISTICI FAVORABILE
caracteristici acustice excelente (≥19 dB) | confortabilă sub picioare |
stabilitate dimensională | durată de exploatare mărită | proprietăți
antistatice | proprietăți antibacteriene | 10 ani garanție

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

STRUCTURĂ
Strat de uzură X-Pur
Design

Biblioteci
Instituții de învățământ
Instituții medicale
Birouri
Magazine retail
În orice incintă, unde
caracteristicile acustice
sunt prescrise

Strat compact
Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de susținere
cu spumă

DATE TEHNICE

3.2
mm

GROSIME

2.6

kg/m²
GREUTATE

2
m

DESCRIERE
Structură

|			 eterogenă

Grosime

| EN ISO 24346

| 3,2 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 0,7 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 25 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,6 kg/m²

| EN 685

| clasa: 34/42

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,2 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

| BS 476

| clasa: Class1

CLASIFICARE
Clasificare europeană
CARACTERISTICI

| Gost 30402-94

| clasa: G1

Caracteristici acustice

| EN ISO 717-2

| ∆Lw=19 dB

Rezistență la derapaj

| DIN 51130

| R10

Încărcare electrostatică

| EN 1815

| < 2 kV

| EN 1081

| ≤ 109 Ω

LĂȚIMEA ROLEI

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

34 42

Rezistența la bacterii

| EN ISO846:1999

|

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918
Tratarea suprafeței

		

Suprafață antibacteriană și rezistență la fungi
CLASIFICARE
EUROPEANĂ

|

Metodă de sudură

		

Garanție 			

| 30 |

ACOUSTIC 43

|
| X-Pur
| graboSAN
| cu aer cald sau la rece
| 10 ani

| 31 |

ACOUSTIC 43

Natural

2519-371-662-281

1146-393-668-281

NEW

NEW

3151-378-858-281

2561-384-867-281

NEW

NEW

50
%

1151-371-869-281

NEW

1141-371-868-281

NEW

50
%

393-652-281

NEW

393-653-281

NEW

ACOUSTIC 43

393-672-281
| 32 |

NEW

1001-384-874-281

NEW

393-669-281

NEW

| 33 |

ACOUSTIC 43

Concrete

391-674-275

391-653-275

NEW

NEW

ACOUSTIC 43

391-673-275

391-660-275

391-676-275

391-654-275

NEW

391-656-275

NEW

386-683-275

NEW

386-657-275

NEW

386-680-275

NEW

NEW

NEW

NEW

386-670-275

386-671-275

386-668-275

386-681-275

NEW

NEW

NEW

NEW

100

%

%

391-671-275
| 34 |

386-674-275

NEW

100

Rock

NEW

386-678-275

NEW

386-682-275
| 35 |

NEW

ACOUSTIC 43

Mosaic

ACOUSTIC 43

Mineral

388-656-275

388-669-275

388-671-275

383-00-651-275

383-00-674-275

383-00-679-275

388-664-275

388-665-275

388-674-275

383-00-653-275

383-00-664-275

383-00-675-275

383-00-678-275

383-00-687-275

383-00-661-275

383-00-689-275

383-00-671-275

383-00-669-275

383-00-657-275

383-00-677-275

388-668-275

388-662-275

388-658-275

100

100

%

%

388-677-275
| 36 |

388-670-275

388-657-275

| 37 |

ACOUSTIC 43

Uni

1008-275

2028-275

2940-275

2956-275

2089-275

3070-275

1343-275

1194-275

3319-275

100
%

7235-275

NEW

3258-275

NEW

4220-275

ACOUSTIC 43

6180-275
| 38 |

6150-275

6110-275

1290-275

1895-275

1991-275
| 39 |

ETEROGEN

Acoustic Pro
PARDOSEALĂ ACUSTICĂ RENTABILĂ
CARACTERISTICI FAVORABILE
Caracteristici acustice excelente (≥19 dB) | confortabilă sub
picioare | stabilitate dimensională | durată de exploatare mărită |
proprietăți antistatice | proprietăți antibacteriene | 7 ani garanție

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

STRUCTURĂ
Strat de uzură PUR Surface
Design

Biblioteci
Instituții de învățământ
Instituții medicale
Birouri
Magazine retail
În orice incintă, unde
caracteristicile acustice
sunt prescrise

Strat compact
Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de susținere
cu spumă

DATE TEHNICE

3.2
mm

GROSIME

2.5

kg/m²
GREUTATE

2 |4
m

DESCRIERE
Structură

|			 eterogenă

Grosime

| EN ISO 24346

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340
| EN ISO 24341

| 2|4m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 25 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,5 kg/m²

| EN 685

| clasa: 33/42

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,2 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

| BS 476

| clasa: Class1

CLASIFICARE
Clasificare europeană
CARACTERISTICI

| Gost 30402-94

| clasa: G1

Caracteristici acustice

| EN ISO 717-2

| ∆Lw=19 dB

Rezistență la derapaj

| DIN 51130

| R9

Încărcare electrostatică

| EN 1815

| < 2 kV

| EN 1081

| ≤ 109 Ω

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

|

Rezistența la bacterii

| EN ISO846:1999

|

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918
Tratarea suprafeței

		

Suprafață antibacteriană și rezistență la fungi
CLASIFICARE
EUROPEANĂ

| 0,55 mm

Lățimea rolei

LĂȚIMEA ROLEI

33 42

| 3,2 mm

Metodă de sudură

		

Garanție 			

| 40 |

ACOUSTIC PRO

|
| PUR Surface
| graboSAN
| cu aer cald sau la rece
| 7 ani

| 41 |

ACOUSTIC PRO

Acoustic Pro

4313-471-4

4313-470-4

4313-464-4

4313-467-4

50
%

4313-460-4

4313-465-4

4313-458-4

4313-472-4

4259-501-5

4259-503-5

100
%

ACOUSTIC PRO

4313-473-4
| 42 |

4313-474-4

4259-504-5
| 43 |

ETEROGEN

Grabosafe Silver Knight
PARDOSEALĂ CU REZISTENȚĂ LA DERAPAJ,
CU CARACTERISTICI EXCELENTE

Natural

CARACTERISTICI FAVORABILE

100
%

Elimină agenții patogeni fără utilizarea substanțelor chimice | rezistență
excelentă la derapaj | durabilitate foarte bună | strat de bază de categorie
superioară cu fibre de sticlă nețesute | flexibilitate | 10 ani garanție
SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

Instituții medicale
Instituții de învățământ
Intrări
Recepții
Coridoare
Rampe
Elevatoare
Bucătării industriale

STRUCTURĂ
Strat de uzură
Silver Knight Tech Surface

1001-384-851

1003-384-856

Strat compact PVC
Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de susținere
compact, nețesut Flexyback®

DATE TEHNICE
DESCRIERE

2.0
mm

GROSIME

Structură

|			 compact eterogenă

Grosime

| EN ISO 24346

| 2,0 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 0,7 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 20 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,6 kg/m²

| EN 685

| clasa: 34/43

CLASIFICARE

2.6

kg/m²
GREUTATE

2
m

LĂȚIMEA ROLEI

34 43

Clasificare europeană

2561-384-867

CARACTERISTICI
Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| Bfl-s

Rezistență la derapaj

| RRL Pendulum Test

| >36 (test umed)

| DIN 51130

| R10

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

|

Rezistența la bacterii

| EN ISO846:1999

|

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Tratarea suprafeței 			

| Tech Surface

Suprafață antibacteriană și rezistentă la fungi

| Silver Knight

Metodă de sudură 			

| cu aer cald sau la rece

Garanție 			

| 10 ani

CLASIFICARE
EUROPEANĂ

2086-384-855

GRABOSAFE
SILVER KNIGHT

2239-384-868
| 44 |

2096-384-857

1243-384-869
| 45 |

ETEROGEN

Grabosafe 20 JSK
PARDOSEALĂ REZISTENTĂ LA DERAPAJ, DURABILĂ
CARACTERISTICI FAVORABILE
Rezistență excelentă la derapaj | Durabilitate excelentă | stabilitate
dimensională | proprietăți antibacteriene | 10 ani garanție

STRUCTURĂ
SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

Incinte umede
Bucătării industriale
Rampe
Orice incintă, unde
este necesară
aplicarea unei
pardoseli rezistente
la derapaj

2.0
mm

Strat de uzură CLP
Strat compact PVC
Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de susținere
compact, nețesut Flexyback®

DATE TEHNICE
DESCRIERE
Structură

|			 compact eterogenă

Grosime

| EN ISO 24346

| 2,0 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 0,9 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 20 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,6 kg/m²

| EN 685

| clasa: 34/43

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

| BS 476

| clasa: 1

| DIN 4102/ÖNORM

| clasa: B1

| Gost 30402-94

| clasa: G1

| DIN 51130

| R10

| DIN 51097

| C

| EN 13893

| clasa: DS

Rezistență la uzură

| ISO 9352

| -0,25 g/1000 circle

Duritate Shore A

| ISO 868

| 90

100
%

CLASIFICARE
GROSIME

Clasificare europeană
CARACTERISTICI

2.6

kg/m²
GREUTATE

2
m

LĂȚIMEA ROLEI

34 43
CLASIFICARE
EUROPEANĂ

Rezistență la derapaj

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

2251-03

5161-03

1260-03

6343-03

|

Rezistența la bacterii

| EN ISO846:1999

|

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Tratarea suprafeței 			

| CLP

Suprafață antibacteriană și rezistență la fungi

| graboSAN

Metodă de sudură 			

| cu aer cald sau la rece

Garanție 			

| 10 ani

GRABOSAFE 20 JSK

6091-03
| 46 |

1991-03
| 47 |

ETEROGEN

Ecosafe
PARDOSEALĂ DURABILĂ CU REZISTENȚĂ LA DERAPAJ
CARACTERISTICI FAVORABILE
Rezistență excelentă la derapaj | rentabilă | gamă variată de culori
| stabilitate dimensională | proprietăți antibacteriene | 10 ani
garanție

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

Incinte umede
Bucătării industriale
Rampe
Orice incintă, unde
este necesară
aplicarea unei
pardoseli rezistente
la derapaj

2.0
mm

STRUCTURĂ
Strat de uzură Easy Care
Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de bază PVC

DATE TEHNICE
DESCRIERE
Structură

|			 compact eterogenă

Grosime

| EN ISO 24346

| 2,0 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 0,7 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 20 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,7 kg/m²

| EN 685

| clasa: 34/43

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

| DIN 4102/ÖNORM

| clasa: B1

| ASTM E 648/662

| clasa: Class1/pass

| Gost 30402-94

| clasa: G1

| DIN 51130

| R10

| ASTM D2047-99

| dry: 0,92/umed: 0,84

| EN 13893

| clasa: DS

CLASIFICARE
GROSIME

Clasificare europeană
CARACTERISTICI

2.7

kg/m²
GREUTATE

2

Rezistență la derapaj

m

Rezistență la uzură
LĂȚIMEA ROLEI

Rezistență la uzură

(H-18 wheel)

| RRL Pendulum Test

| >36 (test umed)

| ASTM D3884-01

| -0,19 g/1000 circle

| ISO 9352

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

34 43
CLASIFICARE
EUROPEANĂ

Stabilitatea culorii

| -0,25 g/1000 circle
|

| ASTM F925-02

|

| EN 20105 B02

| grad 6

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Tratarea suprafeței 			

| Easy Care

Suprafață antibacteriană și rezistență la fungi

| graboSAN

Metodă de sudură 			

| cu aer cald sau la rece

Garanție 			

| 10 ani

| 48 |

ECOSAFE

| 49 |

ECOSAFE

Ecosafe

4740-20-279

2942-20-279

1017-664

2036-20-279

1137-20-279

1204-663

2954-659

100
%

1260-20-279

1424-20-279

1341-662

1396-660

1173-20-279

7093-20-279

6123-661

6342-20-279

100
%

ECOSAFE

1387-20-279
| 50 |

1991-20-279

6460-20-279

1991-666
| 51 |

ETEROGEN

Standart
PARDOSEALĂ COMPACTĂ RENTABILĂ
CARACTERISTICI FAVORABILE
2/4 metri lățime | rentabilă | gamă variată de culori și design | Rezistență
excelentă la deformare permanentă | stabilitate dimensională | proprietăți
antibacteriene | proprietăți antistatice | 10 ani garanție

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

STRUCTURĂ
Strat de uzură
Design

Instituții de învățământ
Instituții medicale
Magazine retail
Industria ospitalieră
Birouri

Strat compact
Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de susținere
compact

DATE TEHNICE

2.0
mm

GROSIME

2.2

kg/m²
GREUTATE

2|4
m

DESCRIERE
Structură

|			 eterogenă

Grosime

| EN ISO 24346

| 2,0 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 0,7 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2/4 m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 20 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,2 kg/m²

| EN 685

| clasa: 34/43

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

| DIN 4102/ÖNORM

| clasa: B1

| Gost 30402-94

| clasa: G1

| DIN 51130

| R9

| EN 13893

| clasa: DS

| EN 1815

| < 2 kV

| EN 1081

| ≤ 109 Ω

CLASIFICARE
Clasificare europeană
CARACTERISTICI

Rezistență la derapaj
Încărcare electrostatică

LĂȚIMEA ROLEI

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

34 43
CLASIFICARE
EUROPEANĂ

|

Bacterial resistance

| EN ISO846:1999

|

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Suprafață antibacteriană și rezistență la fungi

| graboSAN

Metodă de sudură 			

| cu aer cald sau la rece

Garanție			

| 10 ani
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STANDART

| 53 |

STANDART

Evolution

STANDART

Evolution Natural

4235-487

4253-466

4253-470

4235-489

4253-468

4253-453

4159-471

100

100

%

%

4253-456
| 54 |

4253-457

4159-472
| 55 |

STANDART TECH

Metal

STANDART

Talent

4564-469

4564-470

4564-481

4564-493

4564-476

4564-494

4313-471-4

4564-496

4564-474

4564-473

4313-464-4

4313-470-4

4313-467-4

4564-460

4313-458-4

4313-460-4

4313-465-4

4564-471

4313-472-4

4313-473-4

4313-474-4

100
%

100
%

4564-472
| 56 |

| 57 |

STANDART

Forte

STANDART

Plaza

4213-469-4

4213-470-4

4213-453-4

4213-465-4

4115-456-06

4213-455-4

4213-475-4

4115-453-06

4115-467-06

100
%

100
%

4213-464-4

4213-463-4

4115-458-06

4115-457-06

4213-456-4

4213-479-4

4115-459-06

4115-468-06

| 58 |
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Eterogene

Pardoseli semi-comerciale eterogene
AURA
TOP
ASTRAL
SOUNDTEX 5.0

| 60 |
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ETEROGENE

SEMI-COMERCIALE

Aura
PARDOSEALĂ SEMI-COMERCIALĂ
CARACTERISTICI FAVORABILE
2/4 metri lățime | rentabilă | gamă variată de culori și design | Rezistență
excelentă la deformare permanentă | stabilitate dimensională | proprietăți
antibacteriene | proprietăți antistatice | 7 ani garanție

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

STRUCTURĂ
Strat de uzură
Design

IGrădinițe
Camere de
apartament
Antreu
Bucătării

Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute

100
%

Strat de spumă

DATE TEHNICE

2.0
mm

GROSIME

1.8

kg/m²
GREUTATE

2|4
m

Structură			

23
32 41

4592-471

4592-460

4592-458

4592-465

4592-464

4592-472

| eterogenă

| EN ISO 24346

| 2,0 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 0,4 mm

Grosime
Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2|4m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 25 m

Lungimea normală a rolei

| EN ISO 24341

| 18-27 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 1,8 kg/m²

| EN 685

| clasa: 23/32/41

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,2 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

Rezistență la derapaj

| DIN 51130

| R9

| EN 13893

| clasa: DS

CLASIFICARE
Clasificare europeană
CARACTERISTICI

Încărcare electrostatică

| EN 1815

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

LĂȚIMEA ROLEI

4592-470

DESCRIERE

| < 2 kV
|

Bacterial resistance

| EN ISO846:1999

|

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Suprafață antibacteriană și rezistență la fungi

| graboSAN

Metodă de sudură 			

| cu aer cald sau la rece

Garanție			

| 7 ani

CLASIFICARE
EUROPEANĂ

AURA

4592-454
| 62 |

4592-451

4592-467

4592-452
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ETEROGENE

SEMI-COMERCIALE

Top

TOP

PARDOSEALĂ SEMI-COMERCIALĂ

Natural

Datorită proprietăților tehnice excelente, gama de produse TOP poate fi
folosită atât în incintele rezidențiale supuse unor solicitări ridicate, precum
și în spații publice supuse unor solicitări de intensitate medie. Gama de
produse asigură în același timp un grad înalt de confort sub picioare.
SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

STRUCTURĂ
Strat de uzură

IGrădinițe
Camere de
apartament
Antreu
Bucătării

mm

GROSIME

2.0

kg/m²
GREUTATE

2|3|4
m

4266-251 2 | 3 | 4 m

4259-253 2 | 3 | 4 m

4266-260 2 | 3 | 4 m

4121-260 2 | 3 | 4 m

4266-272 2 | 3 | 4 m

Design
Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de spumă

DATE TEHNICE

2.4

4259-254 2 | 3 | 4 m

DESCRIERE
Structură			

| eterogenă

| EN ISO 24346

| 2,4 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 0,5 mm

Grosime
Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2|3|4m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 25 m

Lungimea normală a rolei

| EN ISO 24341

| 18-27 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,0 kg/m²

| EN 685

| clasa: 23/33/42

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,2 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Cfl-s1

Rezistență la derapaj

| EN 13893

| clasa: R9

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Grupul de uzură

| MSZ EN 660-1

| T

CLASIFICARE
Clasificare europeană

50
%

CARACTERISTICI

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Garanție			

| 7 ani

4266-271 2 | 3 | 4 m

LĂȚIMEA ROLEI

23
33 42
CLASIFICARE
EUROPEANĂ

4262-261 2 | 3 | 4 m
| 64 |

| 65 |

TOP

Metal

TOP

Cloud

100
%

4261-257 2 | 3 | 4 m

4546-257 2 | 3 | 4 m

4546-259 2 | 3 | 4 m

100
%

4564-251 2 | 3 | 4 m

4564-292 2 | 3 | 4 m

4564-296 2 | 3 | 4 m

4564-301 2 | 3 | 4 m

4564-299 2 | 3 | 4 m

4564-297 2 | 3 | 4 m

| 66 |

4546-263 2 | 3 | 4 m

4261-252

2|3|4m

| 67 |

ETEROGENE

SEMI-COMERCIALE

Astral

ASTRAL

PARDOSEALĂ SEMI-COMERCIALĂ

Chips

Gama de produse GRABO ASTRAL îmbină caracteristicile tehnice
excelente cu un surplus de design. Recomandăm folosirea gamei
de produse în locuințe moderne, birouri, magazine și diferite
incinte ale instituțiilor de învățământ.
SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

STRUCTURĂ
Strat de uzură

Bucătării
Camerele
apartamentelor
Antreu
Săli de clasă
Birouri

Design
Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de spumă

DATE TEHNICE

2.0
mm

GROSIME

1.8

kg/m²
GREUTATE

2|3|4
m

DESCRIERE
Structură			

| eterogenă

| EN ISO 24346

| 2,0 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 0,4 mm

Grosime
Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2|3|4m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 25 m

Lungimea normală a rolei

| EN ISO 24341

| 18-27 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 1,8 kg/m²

| EN 685

| clasa: 23/32/41

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,2 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Cfl-s1

Rezistență la derapaj

| EN 13893

| clasa: DS

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Grupul de uzură

| MSZ EN 660-1

| T

CLASIFICARE
Clasificare europeană

100
%

4581-464-08-4 2 | 4 m

4564-454-05-4 2 | 3 | 4 m

CARACTERISTICI

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Garanție			

| 7 ani

4564-452-05-4 2 | 3 | 4 m

LĂȚIMEA ROLEI

23
32 41
CLASIFICARE
EUROPEANĂ

4581-465-08-4 2 | 4 m
| 68 |

4564-467-05-4 2 | 3 | 4 m
| 69 |

ASTRAL

Color

ASTRAL

100
%

Natural

50
%

4575-452-4 2 | 3 | 4 m

4575-453-4 2 | 3 | 4 m

4235-463-5 2 | 3 | 4 m

4235-465-5 2 | 3 | 4 m

4235-462-5 2 | 3 | 4 m

4263-452-5 2 | 3 | 4 m

4266-454-5 2 | 3 | 4 m

4262-453-5 2 | 3 | 4 m
| 70 |
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ETEROGENE

SEMI-COMERCIALE

Soundtex 5.0

SOUNDTEX 5.0

SEMI-COMERCIALE PARDOSEALĂ

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

Marble

Pardoselile eterogene Grabo SoundTex 5.0 îmbină aspectul atrăgător
cu un grad înalt de conținut tehnic. Produsul asigură o senzație
excelentă de confort și are în același timp caracteristici acustice
excelente și oferă proprietăți excelente de nivelare a stratului de bază.
Recomandăm folosirea acestui produs în apartamente precum și în
incinte ale spațiilor publice supuse la solicitări de grad scăzut.

STRUCTURĂ

Cămin de bătrâni
Grădinițe
Biblioteci
Camere de internat

Strat de uzură
Design
Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de bază PES

3.2
mm

GROSIME

2.2

kg/m²

DATE TEHNICE
DESCRIERE
Structură			
| EN ISO 24346

| 3,2 mm

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340

| 0,5 mm

Grosime
Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2|3|4m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 25 m

Lungimea normală a rolei

| EN ISO 24341

| 18-27 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 2,2 kg/m²

| EN 685

| clasa: 23/33/42

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,35 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

2|3|4

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Cfl-s1

Rezistență la derapaj

| EN 13893

| clasa: R9

m

Stabilitatea culorii

| EN 20105 B02

| grad 6

Grupul de uzură

| MSZ EN 660-1

| T

LĂȚIMEA ROLEI

23

100
%

4547-505-4 2 | 4 m

4547-511-4 2 | 4 m

CLASIFICARE
Clasificare europeană

GREUTATE

| eterogenă

CARACTERISTICI

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918

|

Garanție			

| 7 ani

4547-510-4 2 | 4 m

33 42
CLASIFICARE
EUROPEANĂ

4547-509 2 | 4 m
| 72 |

4261-451-3 2 | 4 m
| 73 |

SOUNDTEX 5.0

Natural

4235-456-5 2 | 4 m

4259-504-5

2|4m

4263-482-4 2 | 4 m

4259-503-5

2|4m

4235-452-5 2 | 4 m

4259-501-5

2|4m

100
%

4266-453-4 2 | 4 m

SOUNDTEX 5.0

4235-469-5 2 | 4 m
| 74 |

4262-467-4 2 | 4 m
| 75 |

Pardoseli
design de lux
PLANK-IT
IDEAL
ROBUST

| 76 |

| 77 |

PARDOSELI
DESIGN DE LUX

Luxury vinyl tile
PLANKIT | ROBUST | IDEAL
PARDOSELI DESIGN DE LUX DESTINATE PENTRU
UTILIZAREA ÎN SPAȚII PUBLICE
Pardoselile Grabo LVT au fost inspirate de natură. Datorită tehnologiei de producție fără
ftalați, folosirea acestui produs are ca rezultat o ambianță plăcută și ecologică.

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

STRUCTURĂ
Tratarea suprafeței iGuard PUR
Strat de uzură transparent

Industria ospitalieră
Magazine retail
Birouri
Instituții de învățământ

Folie design
Strat mijlociu
Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de bază

DATE TEHNICE

PRODUSELE ROBUST ȘI IDEAL POT FI COMANDATE ÎN ORICE
CULOARE PLANKIT ÎN CAZUL UNEI COMENZI MINIME DE 2 PALEȚI

DESCRIERE			
|		

Structură

2,5
0,55
mm

PLANK-IT

3,0
1,0
mm

ROBUST

2,7
0,7
mm

IDEAL

| Robust

| Ideal

| Pardoseală Design Lux cu suprafață iGUARD

Dimensiuni | design: lemn | EN ISO 24346

| 185×1220 mm

| 185×1220 mm

| 185×1220 mm

| EN ISO 24346

| 158×950* mm

| 158×950 mm

| 158×950 mm

Dimensiuni | design

| EN ISO 24346

| 305×610 mm

| 305×610 mm

| 305×610 mm

Grosime

| EN ISO 24346

| 2,5 mm

| 3,0 mm

| 2,7 mm

| 0,55 mm

| 1,0 mm

| 0,7 mm

| EN ISO 23997

| 3,8 kg/m²

| 4,6 kg/m²

| 3,9 kg/m²

| EN 685

| clasa: 33/42

| clasa: 34/43

| clasa: 34/43

| Type I.

| Type I.

| Type I.

Grosimea stratului de uzură | EN ISO 24340
Masă
CLASIFICARE
Clasificare europeană

Conținut de material liant | EN ISO 10582
CARACTERISTICI
Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

| T

| T

Deformare permanentă

| EN ISO 24343

| max. 0,1 mm

| max. 0,1 mm

| max. 0,1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,15 %

| max. 0,15 %

| max. 0,15 %

Ondulare

| EN ISO 23999

| max. 2,0 mm

| max. 2,0 mm

| max. 2,0 mm

| clasa: Bfl-s1

| clasa: Bfl-s1

| clasa: Bfl-s1

| clasa: DS

| clasa: DS

| clasa: DS

Clasa de rezistență la foc | EN 13501-1
Rezistență la derapaj

| EN 13893

Încărcare electrostatică

| EN 1815

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

Stabilitatea culorii

| max. 2 kV / Antistatic
|

|

|

| ASTM F925

|

|

|

| EN 20105 B02

| grad 6

| grad 6

| grad 6

|

|

|

Test scaun de birou cu role | EN ISO 4918
Tratarea suprafeței

| 		

| iGuard PUR Surface /Curățire ușoară

Conținut PCP

| EN 12673

| nu conține

Emisie de formaldehidă

| ENV 717-1

| E1 (fără emisii)

VOC

| EN 12673

| pass

Garanție | Destinate pentru utilizarea în spații publice | 10 ani
| Uz rezidențial 		

| 78 |

Cantitatea minimă care poate fi comandată: 2 paleți

EXECUȚIE
4 MARGINI
NORMALĂ ȘANFRENATE

| PlankIT

| 15 ani

LVT

| pass

| pass

| 15 ani

| 12 ani

| 20 ani

| 17 ani

| 79 |

PARDOSELI
DESIGN DE LUX

Plank-It Wood

TARGARYEN

OLENA

TYRION

REED

GENDRY

MALISTER

WESTERLING

BRONN

LANNISTER

TULLY

TORMUND

STARK

1 box
12 pcs
~2.7 m²

30
%

PLANK-IT WOOD

JOFFREY
| 80 |

NEW

MARTELL

SANSA

DOREAH

BARATHEON

ELERIA

NEW

| 81 |

PARDOSELI
DESIGN DE LUX

Plank-It Wood

BRANDON

NEW

MORMONT

DROGO

BOLTON

OBERYN

GREYJOY

ROSLIN

1 box
12 pcs
~2.7 m²

DAVOS

30
%

PLANK-IT WOOD

ARYA
| 82 |

WALDER

MARGAERY

| 83 |

PARDOSELI
DESIGN DE LUX

Plank-It Stone

1 box
12 pcs
~2.2 m²

PODRICK

NYMERIA

NEW

30
%

PLANK-IT STONE

MYRCELLA
| 84 |

HODOR
| 85 |

PARDOSELI
DESIGN DE LUX

Plank-It Stone

1 box
12 pcs
~2.2 m²

EURON

NEW

CASSEL

30
%

PLANK-IT STONE

LUWIN
| 86 |

ROYCE
| 87 |

SPC
DOMINO SPC

| 88 |

| 89 |

SPC

Domino SPC
CEA MAI REZISTENTĂ PARDOSEALĂ DIN VINIL
CARACTERISTICI FAVORABILE
Renovarea este simplă | Soluție ideală, dacă aveți copii sau animale
de companie | 100% rezistentă la apă | Excelentă stabilitate
dimensională | Ușor de curățat | Deformare permanentă mică

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

IBucătării
Băi
Dormitoare
Camere de lucru
Camere de zi
Antreu

STRUCTURĂ
Suprafață protectivă PUR
Strat de uzură transparent
Folie design
Miez SPC cu sistem
click Välinge 2G
cu strat de spumă IXPE pe spate

DATE TEHNICE
DESCRIERE
Structură

|		

Dimensiuni

| EN ISO 24341

| 177,8×1219,2 mm

| EN ISO 24341

| 7×48 inch

Grosime

| EN ISO 24346

| 5,0 mm

mm

Grosimea stratului de uzură

| EN ISO 24340

| 0,3 mm

Greutate

| EN ISO 23997

| 7,9 kg/m²

GROSIME

CLASIFICARE
| EN 685

| class: 23/31

Grupul de uzură

| EN 660-1

| T

Deformare permanentă: valoare prescrisă

| EN ISO 24343

| max. 0,1 mm

Deformare permanentă: valoare măsurată

| EN ISO 24343

| max. 0,03 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,15 %

Ondulație

| EN ISO 23999

| max. 2 mm

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: Bfl-s1

Rezistență la derapaj

| DIN 51130

| R10

| EN 13893

| clasa: DS

| EN ISO 717-2

| 22 dB

5.0

Clasificare europeană

7.9

kg/m²
GREUTATE

12 pcs
~2.6 m²

CARACTERISTICI

Caracteristici acustice

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987
Stabilitatea culorii

1 BOX

23 31

Pardoseală SPC Design cu sistem click

| EN 20105 B02

Tratarea suprafeței 			

|
| grad 6
| iGuard PUR Surface

Conținut PCP

| EN 12673

| nu conține

Emisie de formaldehidă

| ENV 717-1

| E1 (nu sunt emisii)

VOC

| ISO 16000

|

SPC

Garanție | Destinate pentru utilizarea în spații publice | 5 ani
| uz rezidențial

| 10 ani

CLASIFICARE
EUROPEANĂ
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SPC

Domino SPC
100
%

BOLTON

WALDER

OLENA

BRONN

LANNISTER

TULLY

SANSA

STARK

TORMUND

DOMINO SPC

ELERIA
| 92 |

DAVOS

DROGO
| 93 |

Acoperitoare
de pereți
MURAVYL
SILVER KNIGHT WALL

| 94 |

| 95 |

ACOPERITOARE
DE PEREȚI

Muravyl
ACOPERITOARE FLEXIBILĂ DE PEREȚI CU REZISTENȚĂ
MĂRITĂ LA UZURĂ
CARACTERISTICI FAVORABILE
2 m lățime | Rezistență excelentă la foc | Stabilitate dimensională
| Antibacterian | Antistatic

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

STRUCTURĂ
Strat de uzură

Instituții de învățământ
Instituții medicale
Magazine retail
Industria ospitalieră
Birouri

mm

GROSIME

1.4

kg/m²
GREUTATE

1217

1220

2272

6001

6027

6036

6115

6030

5837

7223

7120

Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de susținere
compact

DATE TEHNICE

1.5

1001

DESCRIERE
Structură

|			 compact eterogenă

Grosime

| EN ISO 24346

| 1,5 mm

Grosimea stratului de uzură

| EN ISO 24340

| 0,5 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 2m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 25 lm

Greutate

| EN ISO 23997

| 1,4 kg/m²

Clasificarea produsului

| EN 649

|

Deformare permanentă

| EN 433

| max. 0.1 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Stabilitatea culorii

| EN ISO 105-B02

| grad 6

Grupul de uzură

| MSZ EN 660-1

| T

Clasa de rezistență la foc

| EN 13501-1

| clasa: B-s2, d0

CLASIFICARE

100
%

CARACTERISTICI

2
m

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

|

Suprafață antibacteriană și rezistentă la fungi

| graboSAN

Metodă de sudură

| cu aer cald sau la rece

| EN ISO846:1999

3235

4212

3060

LĂȚIMEA ROLEI

MURAVYL

1147
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ACOPERITOARE
DE PEREȚI

Silver Knight Wall
ACOPERITOARE FLEXIBILĂ DE PEREȚI
CARACTERISTICI FAVORABILE
Elimină agenții patogeni fără utilizarea substanțelor chimice |
Flexibilitate | Stabilitate dimensională | 1.5 m lățime

SPATII ÎN CARE ESTE
RECOMANDATĂ
UTILIZAREA ACESTUI
PRODUS

STRUCTURĂ
Silver Knight Tech Surface strat de uzură

Instituții medicale
Instituții de învățământ
Magazine retail
Industria ospitalieră
Birouri

Ranforsat cu fibre
de sticlă nețesute
Strat de susținere
compact

DATE TEHNICE

1.5
mm

GROSIME

1.4

kg/m²
GREUTATE

DESCRIERE
Structură

|			 eterogenă

Grosime

| EN ISO 24346

| 1,5 mm

Grosimea stratului de uzură

| EN ISO 24340

| 0,2 mm

Lățimea rolei

| EN ISO 24341

| 1,5 m

Lungimea rolei

| EN ISO 24341

| 25 m

Greutate

| EN ISO 23997

| 1,5 kg/m²

Deformare permanentă

| EN 433

| max. 0.35 mm

Stabilitate dimensională

| EN ISO 23999

| max. 0,2 %

Stabilitatea culorii

| EN ISO 105-B02

| grad 6

| MSZ EN 660-1

| T

CLASIFICARE

m

1001-275

1217-275

1137-275

2258-275

CARACTERISTICI
Grupul de uzură

1.5

100
%

Rezistența la substanțe chimice | EN ISO 26987

|

Tratarea suprafeței 			

| TechSurface

Suprafață antibacteriană și rezistentă la fungi

| graboSAN

Metodă de sudură

| cu aer cald sau la rece

| EN ISO846:1999

LĂȚIMEA ROLEI

SILVER KNIGHT
WALL

7089-275
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RECOMANDATĂ

Recomandare
Grabo
Pardoseli omogene
Fortis

Fortis 1.5

Triumph

Polis

Pardoseli comerciale eterogene
Conducto S

Silver Knight Silver Knight
Diamond Tech Acoustic 7

Acoustic 43

Pardoseli comerciale eterogene
Acoustic
Pro

GraboSafe
Silver Knight

GraboSafe
20 JSK

EcoSafe

Standart
Evolution

Standart
Tech

Pardoseli semi-comerciale eterogene
Standart
Plaza, Forte,
Talent

Aura

Top

Astral

SoundTex
5.0

Pardoseli design de lux
Plank-IT

Robust

Ideal

Intrare
Recepție/antreu
Coridor
Birou
Instituții medicale

Secție terapie intensivă
Infirmerie
Sală de așteptare
Salon
Laborator
Sală de operație
Spălătorie
Depozite
Rampă/ascensor
Baie
Intrare
Coridor
Cancelarie

Instituții de învățământ

Sală de conferințe
Sala de clase
Depozite
Clasă specială pentru limbi străine

Bibliotecă
Laborator
Incinte multifuncționale
Camere de internat
Sala de masă
Baie
Rampă/ascensor
Intrare

Birouri

Recepție/antreu
Sală de ședințe/sală de conferință

Birou
Coridor
Baie

Magazine retail

Bufet/cafenea
Intrare
Incinta magazinului
Magazin
Bucătărie
Depozit

foarte recomandată

Industria ospitalieră

Intrare

(cea mai bună soluție pentru
incinta în cauză)

(corespunzătoare pentru
incinta în cauză)

Restaurant / bar
Bucătărie
Sală de cinema, teatru, cazinou
Coridor
Dormitor
Baie

Alte spații publice

recomandată

Recepție/antreu
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Foaier al aeroportului
Ascensoare
Autogări
Laboratoare
Uzine de asamblare
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SPC
Domino

Acoperitoare de pereți
Muravyl

Silver Knight
Wall

Recomandări
și referințe

COMMERCIAL

12

13

Silver Knight
11

Hospital, Nyitra, Slovakia

12

Dentistry, Győr, Hungary
Parkridge Medical Center,
Chattanoga, USA
Altru Health System's Center,
Fargo, USA
Ho Tung Primary School,
Hong-Kong
Essentia Hospital,
Fargo North Dakota, USA
Ng Teng Fong General Hospital,
Singapore

13

11
14

1

15

14

2

16

Acoustic
1

KG Private School, Dubai

2

American University
Armenia-Yerevan
Rueil Malmaison School,
France
Library, Zielona Gora,
Poland
Hotel Eden Roc, France
Tournan en Brie School,
France

3
4
5
6

17

15

17
16

LVT
3

18

Dr.Ghassan Najib Pharaon hospital,
Jeddah, Saudi Arabia

19

STUWO Leoben, Ausztria
BVH Studentenwohnheim Leechgasse
Graz, Ausztria
Patak Vendéglő, Kismaros Hungary
Hotel Yacht, Siófok, Hungary
Biblioteca, Escuela de Ingeniería de
Antioquia, Medellin, Colombia

3
20
21
22
23

5

21

22

6

4
18

8

20

23

19

9

26

Standart
7

American Culture College, Turkey

8

VA Clinic, Sebring, Florida, USA
Natavega Mall playground, Turkey
Bangkok Hospital, Thailand

9
10

Homogeneous
24

King Faisl Specialist hospital,
Jeddah, Saudi Arabia

25

Prizma Dental Clinic, Russia
Kindergarten, Irpin, Ukraina
Dr.Ghassan Najib Pharaon hospital,
Jeddah, Saudi Arabia

26
27

7

10

| 102 |

24

25

27
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Instrucțiuni de
depozitare și folosire
În cazul în care pardoselile Grabo destinate pentru utilizarea în spații publice sunt ambalate în role, aceste role vor fi depozitate în
poziție verticală sau pe stativ, în ambalajul original, în spații uscate, curate și bine aerisite. Chiar și în cazul în care sunt acoperite,
este interzisă depozitarea pardoselilor în aer liber. Temperatura de depozitare: între +10 °C și + 35 °C. Evitați depozitarea în spații
umede sau în care se poate produce efect de condensare de aburi. Umiditatea relativă ideală în interiorul spațiului de depozitare
este între valorile 40 – 75%. Cordonul de sudură GraboWeld folosit la activitatea de sudură cu aer cald se va depozita în aceleași
condiții ca și pardoselile. Unitățile individuale se vor depozita în ambalajul original până la momentul folosirii unităților. În cazul în care
spațiul de depozitare este încălzit, produsele PVC trebuie ferite de sursa de căldură. Asigurați-vă că distanța minimă dintre sursa
de căldură și produsele depozitate este de cel puțin un metru. Produsul se va feri de razele directe de soare precum și de lumina
artificială cu un grad înalt de component UV. Nu expuneți produsul la tensiune și nu aplicați presiune sau orice alte forțe care pot
deforma produsul, dat fiind faptul că în urma expunerii la aceste forțe, produsul poate suferi deformații permanente sau crăpături.
În cazul în care pardoselile PVC destinate pentru utilizarea în spații publice sunt depozitate și folosite în mod corect, își vor menține
calitățile originale pe un timp îndelungat fără schimbări însemnate. După o perioadă de depozitare mai îndelungată (mai mult de un
an), este recomandată efectuarea unui test de aderență premergător instalării produsului. Folosiți exclusiv role cu același număr de
producție în cadrul aceleiași încăperi. Premergător instalării, efectuați un control vizual al aspectului, culorii, suprafeței pardoselii.
Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul unor lucrări în plus datorate defectelor de suprafață a produsului care au fost
vizibile premergător instalării produsului.

TEHNOLOGIA MONTĂRII PARDOSELILOR GRABO DESTINATE PENTRU
UTILIZAREA ÎN SPAȚII PUBLICE
CARACTERISTICILE MINIME NECESARE ALE STRATULUI DE SUPORT
Este responsabilitatea societății care efectuează montarea produsului, ca pardoselile Grabo destinate pentru utilizarea în spații publice
să fie montate pe un strat de suport cu o calitate corespunzătoare. Stratul de suport trebuie să fie curat, plan, permanent uscat, fără
crăpături sau reziduuri de materiale care împiedică o aderența corespunzătoare (vopseli, grăsimi, tencuială, lipici), rezistenta la forța de
presiune și tensiune. În cazul unor straturi de suport din beton sau șapă de ciment tip estrich, conținutul de umiditate nu poate fi mai
mult de 2,0CM%. În cazul în care conținutul de umiditate depășește valoarea de 2,0CM% însă rămâne sub valoarea de 5,0CM%, este
necesară montarea unui substrat cu efect anti-condens Grabo VAPOREX sub pardoseala din PVC. În cazul în care conținutul de umiditate
depășește valoarea de 5CM%, instalarea pardoselii nu este posibilă până când această valoare nu ajunge sub valoarea de 5CM% sau
este necesară instalarea unui strat impermeabil sub pardoseala PVC destinată pentru utilizarea în spații publice. Este obligatorie efectuarea unui control al calității corespunzătoare a substratului încă înainte de a începe montarea pardoselii. Folosiți analizele și măsurătorile
necesare în acest scop. Controlați uniformitatea suprafeței (folosind o riglă sau pană de măsurat), prezența unor eventuale crăpături, conținutul de umiditate (cu ajutorul unui dispozitiv de măsurare CM.), duritatea suprafeței (test zgâriere). Consemnați rezultatele testelor într-un
proces verbal. Temperatura stratului de suport în perioada imediat premergătoare instalării pardoselii va fi între valorile de +15°C și +30°C.
PREGĂTIREA STRATULUI DE SUPORT (STRAT DE SUPORT NOU SAU RECONDIȚIONAT)
Stratul de suport nou va fi curățat prin șlefuire și aspirare. În cazul unui strat de suport tip ipsos estrich, stratul moale de ipsos va fi
îndepărtat de pe suprafață prin șlefuire. În cazul în care suprafața este acoperită cu covoare vechi sau cauciuc, premergător începerii instalării pardoselii – după îndepărtarea covorului vechi și stratului de cauciuc – vor fi îndepărtate reziduurile de material adeziv
și vopsea precum și alte materiale reziduale, și se vor corecta eventualele crăpături. În cazul în care stratul nou de pardoseală se
va monta pe un strat vechi din materiale ceramice și PVC, suprafața se va curăța prin șlefuire și aspirare, rosturile vor fi etanșate
cu rășină, după care se va aplica un strat de grund de profunzime corespunzătoare pe întreaga suprafață. În cazul în care noul
strat de pardoseală se va aplica peste un strat vechi de lemn sau pardoseală laminată, se va controla stabilitatea și umiditatea
elementelor. Elementele care se mișcă trebuie fixate, iar elementele care sunt umede trebuie îndepărtate și înlocuite cu elemente
uscate. Întreaga suprafață se va curăța prin șlefuire și aspirare după care se va aplica un strat de grund corespunzător pe întreaga

suprafață. Instrucțiunile de preparare și montare se bazează pe produsele din gama
Henkel Thomsit, însă pot fi utilizate orice alte produse ale oricărui alt producător care
au aceleași caracteristici tehnice cu produsele prezentate. În cursul preparării stratului
de suport din beton se va folosi amorsa pentru șape în dispersie Thomsit R 777 , diluat
cu apă în proporție 1:1, iar în cazul stratului de suport din ipsos estrich, produsul se
va aplica fără diluare cu ajutorul unei role de burete. După aplicare, amorsa se va lăsa
să se usuce timp de 24-48 de ore. În cazul unor straturi de suport compacte și neabsorbante, se va folosi amorsa pentru șape Thomsit R 777 , diluat cu apă în proporție
1:1. Amorsa fixează praful rămas, reduce porozitatea stratului de bază și constituie
amorsă de aderență pentru șapă autonivelantă. După absorbirea completă a amorsei,
aplicați materialul autonivelant pentru eliminarea denivelărilor din stratul de suport. În
acest scop recomandăm utilizarea șapei autonivelante Thomsit. La alegerea materialului autonivelant luați în considerație intensitatea uzurii la care va fi supusă pardoseala
precum și perioada de timp în care lucrările trebuie încheiate. Amestecați materialul
cu cantitatea corespunzătoare de apă conform instrucțiunilor producătorului și aplicați
materialul obținut, cu ajutorul unei gletiere cu colturi rotunjite. După aceasta îndepărtați
bulele de aer cu ajutorul unei role cu țepi. După uscarea completă a suprafeței șlefuiți
și aspirați întreaga suprafață.
Pardoselile GRABO destinate pentru utilizarea în spații publice pot fi aplicate și pe șape cu
încălzire în pardoseală. Este recomandabilă punerea în funcțiune a sistemului de încălzire
cu patru săptămâni înainte de începerea lucrărilor de instalare a pardoselii, iar cu 24 de ore
premergător instalării pardoselii PVC sau altor tipuri de pardoseli, încălzirea în pardoseală
trebuie oprită. Încălzirea va fi oprită pe tot parcursul efectuării lucrărilor de instalare a pardoselii. Cu 48 de ore după încheierea lucrărilor de instalare a pardoselii, încălzirea în pardoseală urmează a fi pornită din nou. Temperatura va fi mărită în mod treptat până când
ajunge la temperatura normală într-o perioadă de aproximativ cinci zile. În cazul încălzirii
în pardoseală, temperatura stratului de suport nu poate depăși temperatura de 28 °C.
În cazul instalării produselor Grabo LVT, următoarele tipuri de straturi de suport sunt
corespunzătoare:
• beton/ciment
• anhidrit
• placaj
• piatră, terrazzo, ceramică
• pardoseala PVC cu structură solidă.
Produsele LVT nu pot fi instalate pe covoare, pardoseli PVC cu structură din spumă, parchet din lemn, pardoseală laminată, structură de pardoseală flotantă, asfalt, bitumen.
INSTALAREA PARDOSELII GRABO DESTINATE PENTRU UTILIZAREA ÎN
SPAȚII PUBLICE
În cazul în care conținutul de umiditate al stratului de suport se încadrează între valorile
2,0-5,0CM%, este obligatorie montarea unui substrat cu efect anti-condens Grabo
VAPOREX sub pardoseală. În cazul în care conținutul de umiditate al stratului de suport nu depășește valoarea de 2,0 CM%, pardoselile GRABO destinate pentru utilizarea în spații publice pot fi instalate și fără substrat cu efect anti-condens. În cazul

instalării pe straturi de suport vechi, din vinil sau din tablă de metal este recomandată,
iar în cazul stratului de suport de asfalt este obligatorie montarea unui substrat cu
efect anti-condens Grabo VAPOREX sub pardoseală.
INSTALAREA CU SUBSTRAT GRABO VAPOREX A PARDOSELII GRABO DESTINATE PENTRU UTILIZAREA ÎN SPAȚII PUBLICE
Premergător instalării, substratul Grabo Vaporex va fi detensionat prin așternere pe o
perioadă de minim 24 de ore, la o temperatură de cel puțin 18 ˚C, la locul unde urmează
a fi instalat. Substratul Grabo Vaporex va fi întins cu fața imprimată în jos, pe stratul de
suport pregătit în mod corespunzător, nivelat, uscat și curățat. La pereți se va îndoi
lăsând în plus o lățime de aproximativ 10 cm și se va tăia. Capetele rolelor vor fi așezate strâns una lângă cealaltă și fixate pe partea de sus (fața neimprimată) cu ajutorul
unei benzi adezive pentru vinil cu o lățime de cel puțin 5 cm. Substratul va fi așternut
fără denivelări și în mod uniform în toată încăperea. Substratul Grabo Vaporex poate fi
instalat atât în direcție longitudinală cât și în direcție transversală, însă este recomandată
instalarea în direcție longitudinală. Este foarte important ca îmbinările substratului să nu
corespundă cu rosturile și îmbinările pardoselii care urmează a fi așezată pe deasupra
substratului. Pardoselile Grabo destinate pentru utilizarea în spații publice vor fi lipite de
substratul Grabo Vaporex cu ajutorul unui adeziv contact, sensibil la presiune (ex: Thomsit K 188E, Uzin KE 2000S). Adezivul va fi aplicat pe substrat în mod uniform, folosind
o mistrie zimțată tip A4. Rata de aplicare este de aproximativ 200g/m2. Așteptați până
când materialul adeziv se va usca complet și își schimbă culoarea în galben transparent.
După aproximativ 60-90 de minute testați adezivul cu degetul. După ce nu mai rămâne
adeziv lipit pe deget, puteți începe aplicarea pardoselii în materialul adeziv. Acțiunile
următoare (sudura) sunt aceleași ca și în cazul instalării fără substrat Grabo Vaporex a
pardoselilor Grabo destinate pentru utilizarea în spații publice.
INSTALAREA FĂRĂ SUBSTRAT GRABO VAPOREX A PARDOSELII GRABO
DESTINATE PENTRU UTILIZAREA ÎN SPAȚII PUBLICE
Premergător instalării, pardoseala va fi detensionată prin așternere pe o perioadă de
minim 1 zi, la o temperatură de cel puțin 18 ˚C, la locul unde urmează a fi instalat. Este
recomandată instalarea pardoselilor cu număr de lot identic în aceeași încăpere. Este
recomandată montarea rolelor în ordinea numerotată. În cazul în care produsul are imprimat un model de lemn, este recomandată instalarea fâșiilor în ordine crescătoare în
aceeași direcție, iar în cazul altor modele este recomandată instalarea următoarei fâșii
în direcție opusă. Săgeata de pe spatele pardoselii indică direcția instalării. Pardoseala
detensionată va fi tăiată lăsând un surplus de cel puțin 5 centimetri la fiecare capăt,
iar îmbinarea la margini va fi efectuată aliniat în mod exact, strâns una lângă cealaltă.
Rolele vor fi instalate în direcție longitudinală, în direcția razelor de soare care pătrund
în încăpere. Premergător aplicării adezivului, îndoiți fâșiile de pardoseală în două
LIPIRE
Recomandăm folosirea unor adezivi fără solvenți, cu emisie scăzută, în dispersie pentru lipirea Pardoselilor GRABO destinate pentru utilizarea în spații publice. Recomandăm utilizarea a două metode de lipire, lipire umedă și lipire contact.

Instrumente și echipamente pentru
INSTALAREA PARDOSELILOR

Instrument pentru
măsurarea durității
stratului de suport
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Instrument pentru
măsurarea umidității
în stratul de suport tip
Hydromat CM-B sau HB30

Instrument pentru
măsurarea temperaturii și
umidității relative tip LVT10
Digital Thermo-Hygrometer

Mistrie simplă

Amestecător automat
CX10

Mașină de frecat
monodisc Columbus și
accesorii

Aspirator industrial
Janvac 1600

Echipament pentru
îndepărtarea pardoselii
vechi (Compact stripper,
Cosmo stripper)
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LIPIRE UMEDĂ
În cazul unor straturi de suport absorbante (beton, ciment estrich) recomandăm folosirea unui adeziv în dispersie pe bază de apă
sau emulsie acrilică. Adezivul se va depozita în spațiu ferit de îngheț. Adezivul trebuie aclimatizat la locul instalării, pe o perioadă
de cel puțin 1 zi, la o temperatură de minim 18 ˚C împreună cu pardoseala care urmează a fi instalată. Premergător întrebuințării
adezivul trebuie amestecat cu grijă.
Tipuri de adeziv recomandate a fi folosite: Henkel Thomsit UK 400, Mapei Ultra/Bond ECO 350, F-Ball F /44.
Adezivul se va aplica numai pe stratul de suport. Se va folosi o mistrie zimțată tip A3 sau B1. Rata de aplicare este de aproximativ: 300- 400 g/m2. Controlați în mod regulat uzura dinților mistriei zimțate. Respectați cu strictețe recomandările și instrucțiunile
producătorului adezivului referitor la cantitate, timp deschis, și timp de uscare. Scurtarea timpului deschis poate rezulta în formarea
bulelor de aer, iar dacă timpul deschis este prea lung, aceasta poate rezulta în efect adeziv slăbit.
LIPIRE CONTACT
Metoda lipirii contact poate fi aplicat atât în cazul straturilor de suport absorbante (beton, ciment estrich), cât și în cazul straturilor de suport
neabsorbante (PVC). În cazul straturilor de suport neabsorbante este recomandată folosirea în mod exclusiv a metodei lipirii contact.
Tipuri de adeziv recomandate a fi folosite: Thomsit K 188E sau Uzin KE 2000S, care nu conțin solvenți, sunt adezivi în dispersie,
și care sunt corespunzătoare pentru lipirea contact. Adezivul se va aplica uniform pe stratul de suport folosind o mistrie zimțată tip
A2 sau A4. Rata de aplicare este de aproximativ: 200-250 g/m2. Așteptați până când materialul adeziv se va usca complet și își
schimbă culoarea în galben transparent. După aproximativ 60-90 de minute testați adezivul cu degetul. După ce nu mai rămâne
adeziv lipit pe deget, puteți începe aplicarea pardoselii în materialul adeziv.
ÎN CAZUL PARDOSELILOR AMBALATE PE ROLĂ
În interesul unei aderențe corespunzătoare, cu ajutorul unui instrument de frecare din plută, aplicați mișcări de frecare dinspre centru
spre margini, pentru a nu lăsa eventualele bule de aer să fie prinse sub pardoseală. După aceasta, întreaga suprafață a jumătății
lipite va fi netezită cu o rolă de 50-60 kg. Astfel se va proceda și în cealaltă parte îndoită a pardoselii. În cazul unui soclu arcuit,
înălțimea de îndoire se marchează, și se lipește plinta – cu ajutorul adezivului contact – pe perete. Se va proceda în mod asemănător
și la lipirea profilului arcuit. Adezivul contact se aplică cu ajutorul unei pensule pe spatele profilului sau pe perete în lățimea corespunzătoare lățimii profilului. După uscarea completă a adezivului, profilul arcuit va fi împins cu putere spre partea arcuită a peretelui.
ÎN CAZUL PARDOSELILOR LVT
Plăcile LVT vor fi instalate paralel cu direcția luminii provenite din sursa de lumină din incintă. Măsurați dimensiunile incintei și determinați
linia dreaptă de început a instalării. Distanța liniei de început de la cel mai adânc punct al peretelui este cel puțin lățimea plăcii LVT minus
2-3 cm, sau lățimea mai multor plăci LVT minus 2-3 cm. Aplicați adezivul pe stratul de suport. Nu aplicați mai mult de 3-4 rânduri deodată. Așteptați până când adezivul se usucă. Testați adezivul cu degetul! Respectați cu strictețe recomandările producătorului adezivului.
Așezați plăcile LVT în adeziv cu deplasare corespunzătoare. La linia de început îmbinați strâns una-lângă-cealaltă plăcile, și cu ajutorul
unui instrument de frecare din plută presați plăcile în adeziv. În cazul în care la capătul rândului lungimea plăcii este mai mare decât cea
necesară, tăiați la mărime în ungi drept și folosiți partea rămasă din placa tăiată la începutul noului rând. Lungimea acestei bucăți va fi
cel puțin 30 cm. După aceasta, întreaga suprafață a plăcilor instalate va fi netezită în fiecare direcție cu o rolă de oțel de 50-70 kg. Tăiați
plăcile la dimensiunile corespunzătoare, lăsând rosturi de dilatație de cel puțin 2-3 mm. Montați plintele. Plintele pot fi din material LVT,
însă putem folosi și plinte produse din lemn, metal și alte materiale plastice. Unde este necesar, folosiți material de etanșare din silicon.
SUDURĂ
Sudura poate fi efectuată după o perioadă de minim 24-48 ore după lipire, în funcție de tipul adezivului, conform instrucțiunilor date
de către producătorul adezivului.
SUDURĂ CU AER CALD
În incintele umede și în cazul încălzirii în pardoseală, utilizarea sudurii cu aer cald este obligatorie. Pardoseala finisată va fi frezată la
îmbinări în lățimea și adâncimea corespunzătoare folosind o freză de mână sau o mașină de frezat și curățire rosturi. În cazul pardoselilor cu structură de suport din spumă, rosturile vor fi frezate numai până la adâncimea stratului de uzură, în cazul pardoselilor
cu structură solidă rosturile se vor freza până la o adâncime totală de 2/3 a grosimii totale a materialului. Lățimea recomandată a
rosturilor este de 2-3 mm. Rosturile vor fi curățite temeinic de orice impurități. Folosiți varianta cu diametrul de 4,0 mm a cordonului
de sudură GraboWeld la efectuarea sudurii cu aer cald a pardoselilor GRABO destinate pentru utilizarea în spații publice. Temperatura mașinii de sudat va fi setat la 300-400°C . Sudura poate fi efectuată cu un utilaj automat de sudură sau cu un aparat manual.
Premergător operațiunii de sudură, este recomandată efectuarea unei probe, pentru stabilirea temperaturii și vitezei optime. După
ce cusătura sudată s-a răcit, surplusul de cordon de sudură va fi îndepărtat în doi pași. Prima dată tăiați cu o rindea jumătatea
superioară a surplusului cordonului de sudură, iar după răcirea completă a sudurii, tăiați în plan cu ajutorul unui cuțit sfert de lună.

SUDURĂ CU AER CALD ÎN COLȚURI
În ceea ce privește pardoseala, putem vorbi de colțuri interioare și exterioare. Introducerea sudurii în colțuri interioare poate fi efectuat în două feluri: prin tăiere cu precizie
și cu etanșarea cu silicon, sau prin sudură „jumătate de cordon”. În cazul din urmă,
vom folosi surplusul rămas după sudură a cordonului, prin introducerea părții rotunde a
cordonului în rosturile verticale și aplicarea aerului cald. Surplusul cordonului va fi tăiat.
Este recomandată preîncălzirea părților arcuite. Tăierea cu precizie este importantă și în
cazul colțurilor externe. Sudura colțurilor va fi efectuată cu ajutorul cordonului de sudură.
SUDURA LA RECE
În cazul pardoselilor PVC destinate pentru utilizarea în spații publice o soluție des întâlnită este tehnologia sudurii la rece. Această tehnologie face posibilă o sudură ușoară
și rapidă și este deosebit de utilă în special în cazul suprafețelor „chip” și „all-over”
pentru că asigură posibilitatea unui aspect omogen pe o suprafață mare. Tehnologia
de sudură la rece constă din 4 pași:
1. Așezați fâșiile PVC astfel încât să fie suprapuse pe o lățime de aproximativ 3-5
cm, și tăiați în linie dreaptă cu ajutorul unei rigle de metal. Îndepărtați surplusul de
pe stratul superior și inferior.
2. Aplicați bandă adezivă pentru mascare peste partea centrală a îmbinărilor fâșiilor
de pardoseală PVC, și fixați banda adezivă de mascare cu ajutorul unei role astfel
încât lichidul pentru sudură la rece să nu pătrundă sub banda adezivă de mascare.
3. Tăiați banda adezivă pentru mascare pur și simplu cu un cuțit cu lamă rotundă
(cuțit cu lamă trapezoidală) în zona cusăturii sudate.
4. Scuturați tubul lichidului de sudură la rece premergător utilizării. Introduceți acul
tubului lichidului de sudură la rece adânc în cusătură, și continuați aplicarea lichidului. Folosiți cealaltă mână pentru a doza în mod corespunzător lichidul de
sudură la rece. Dozarea este corespunzătoare dacă banda adezivă pentru mascare este umedă pe o lățime de 5 mm.
După aproximativ zece minute îndepărtați banda adezivă pentru mascare. Rezultatul:
o cusătură transparentă și impermeabilă. În cazul instalării pardoselii PVC noi, utilizați
lichid de sudură la rece Werner Mueller Type A, iar la repararea suprafețelor existente,
utilizați lichid de sudură la rece Type C. În interesul unei suduri la rece efectuate cu
succes, veți avea nevoie de instrumentele din ilustrație. Pentru informații suplimentare
în legătură cu sudura la rece vizitați pagina: www.mueller-pvc-naht.de unde veți găsi
informații în limba engleză și germană.
PLINTE
Pentru etanșarea capetelor de lângă pereții încăperii vă recomandăm utilizarea unor
plinte din plastic. În cazul în care ați utilizat și un substrat Vaporex, la montarea plintelor
se va menține o distanță de 5 mm de la perete pentru asigurarea aerisirii. Este recomandată utilizarea unui profil perforat în acest scop.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚIRE ȘI ÎNGRIJIRE
INSTRUCȚIUNI GENERALE
Aspectul plăcut și perioada lungă de utilizare a pardoselilor este influențată în mod
direct de curățirea și îngrijirea regulată și corespunzătoare. Cât de frecvent este necesară îngrijirea și curățirea pardoselii depinde în mare parte de gradul și modul utilizării
la care este supusă pardoseala. În interesul menținerii stării bune și consistenței corespunzătoare a pardoselilor Grabo recomandăm efectuarea în mod regulat a curățării
zilnice și efectuarea periodică a unei curățiri de bază. Pe lângă produsele de curățat
enumerate în această broșură, puteți folosi și produse care au aceleași parametrii
(compoziție chimică și valoare pH) ca și cele prezentate.

Este interzisă folosirea unor produse care pot cauza ca exemplu zgârierea suprafeței,
și nu folosiți nici produse pentru curățare care conțin solvenți organici. În general vă
recomandăm respectarea instrucțiunilor producătorului produsului de curățire folosit.
Cereți sfatul specialiștilor, dacă considerați necesar. Curățirea și îngrijirea pardoselilor
Grabo cu caracteristici anti-alunecare este prezentată într-o descriere separată.
MĂSURI DE PREVENȚIE
Cea mai mare parte a prafului, pietrelor și altor elemente contaminatoare provin din
afara incintei în care se află pardoseala. O mare parte a murdăriei poate fi ținut departe
de pardoseală prin folosirea unui covor anti-praf de mărime corespunzătoare așezat
la intrarea în incintă. Cu cât mai puțină murdărie ajunge pe pardoseală la intrare, cu
atât mai puțină îngrijire necesită pardoseala. Un alt aspect important este așezarea
unor elemente protectoare din plastic de bună calitate sub picioarele mobilei din incintă. După instalarea pardoselii noi, este necesară efectuarea unei curățiri de bază, iar
această curățire de bază va fi efectuată în mod periodic.
CURĂȚIRE DE BAZĂ
Îndepărtarea contaminărilor solide de pe suprafață se va efectua cu ajutorul unei
mături și/sau unui aspirator. După aceasta, se vor îndepărta contaminările lipicioase, sau care pot fi îndepărtate mai greu. Instrumente necesare: soluție alcalină concentrată (pH12-14), mașină de frecat monodisc cu pad roșu, aspirator
umed-uscat, mop cu microfibre, perie cu mâner, racletă pardoseală. Soluția puternic alcalină va ajuta la curățirea rapidă și dizolvarea completă a contaminărilor
ș murdăriei depuse. Conține dizolvanți solubili cu apă, tenside, și eventual agenți
pentru dezinfectare.
TEHNOLOGIA
Aplicați soluția pe o suprafață de aproximativ 5-10 m² și după aproximativ 10-15 minute frecați temeinic, aspirați, spălați cu apă abundentă și aspirați din nou. Curățirea
de bază va fi efectuată periodic, în funcție de intensitatea uzurii la care este expusă
pardoseala. În general, curățirea de bază se efectuează la perioade de 1-3 luni, în
funcție de intensitatea uzurii la care este expusă pardoseala.
CURĂȚIRE ZILNICĂ
Îndepărtarea contaminărilor solide de pe suprafață se va efectua cu ajutorul unei mături și/sau unui aspirator, sau prin curățare umedă efectuată manual sau cu ajutorul
unei mașini. Instrumente necesare: soluție de curățat neutră sau ușor alcalină (pH
7-10), produs de curățat cu alcool, mop cu microfibre, perie cu mâner, racletă pardoseală, mașină de frecat monodisc cu pad alb.
CURĂȚIRE UMEDĂ MANUALĂ
Instrumentele necesare curățirii zilnice sunt mopul, găleata pentru mop și produse
pentru curățare. Recomandăm folosirea produselor pentru curățire pe bază de tenside
anionice, produse pentru curățire cu alcool, care ajută la menținerea aspectului lucios
a suprafeței, se usucă rapid fără reziduuri sau dungi. Curățirea se va efectua prin
metoda cu două găleți.
În cazul în care pardoseala este foarte contaminată, folosiți un produs pentru curățire
cu valoare pH 10 , și perie pentru frecare podea. După curățire spălați podeaua cu apă
curată și uscați pardoseala prin ștergere.
CURĂȚIRE UMEDĂ CU AJUTORUL UTILAJULUI DE CURĂȚAT
Folosiți o mașină de frecat monodisc, la curățirea de bază folosiți pad roșu, iar la
curățirea zilnică folosiți pad alb. În cazul în care pardoseala este foarte contaminată,
folosiți un produs pentru curățire cu valoare pH 10. După curățire spălați podeaua cu
apă curată și uscați pardoseala prin ștergere.

Instrumente și echipamente pentru
INSTALAREA PARDOSELILOR

Cutter de siguranță
Flipper 3000

Adhesive
Spatule pentru
aplicarea
adezivului

Instrument de frecare
din plută

Instrument pentru
curățirea rosturilor

Rindea pentru
rosturi

Cuțit pentru
finisare

Cuțit sfert de lună

Aparat de sudură
automat
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Rolă 50 kg

Ruletă de măsurat, riglă,
riglă de precizie din oțel

Cuțit cu lamă trapezoidală
Cuțit cu lamă de tăiat în
formă de cârlig

Mistrie zimțată tip A2
Mistrie zimțată tip B1

Rindea pentru
cusătura sudurii

Duză sudură standard
(duză pentru sudură rapidă,
duză normală)

Cordon
de sudură
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Lichid
pentru sudura la
rece PVC

SPAȚII PUBLICE
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