
Uniwersalna listwa przypodłogowa z granulatu gumowego służy nie
tylko jako stylowy cokół ozdobny z widocznie zaokrągloną krawędzią,
ale również jako wytrzymała, odporna na uderzenia i amortyzująca
listwa ochronna do ścian i mebli.

Przyklejona poziomo do podłogi listwa przypodłogowa stanowi
harmonijne wykończenie powierzchni wyłożonej płytami z granulatu
gumowego. Podobnie jak cokół parkietowy, listwa przypodłogowa
ukrywa nieestetyczne obcięte krawędzie oraz zapobiega zabrudzeniu
ściany podczas czyszczenia podłogi.

Listwa przypodłogowa użyta jako ochrona ściany i rogów przed
uderzeniami, jest przyklejana poziomo lub pionowo do ściany na
odpowiedniej wysokości, chroniąc ścianę, meble lub wózek
transportowy przed zabrudzeniem. Dodatkowo listwa amortyzuje
uderzenia i tłumi hałasy.

Materiał
Granulat oponiarski, o nieregularnym kształcie
cząstek gumy, jest otrzymywany ze zużytych opon
samochodowych. Składa się on głównie z wysokiej
jakości mieszanki kauczuku naturalnego (NR) i
syntetycznego kauczuku butadienowo-
styrenowego (SBR). Właściwości materiałowe
elementów tworzonych przez WARCO w dużej
mierze odpowiadają właściwościom
charakterystycznym dla SBR. Granulki o długości
od 1,0 do 3,0 mm tworzą drobnoziarnistą
powierzchnię.

Stuktura spodniej części
Element ma jednorodny przekrój poprzeczny, a
jego spód jest płaski, bez wyprofilowanej struktury
i kanałów odpływowych. Montaż odbywa się na
równym, związanym podłożu. Małe pęknięcia w
warstwie nośnej są zmostkowane. Element w
pewnym stopniu dostosowuje się do nierówności.
Należy przestrzegać instrukcji montażu.

Kolor Szary
Produkty w kolorze szarym są produkowane z
czarnego granulatu (SBR) otrzymywanego z
recyklingu opon, wiązanego za pomocą
barwionego spoiwa poliuretanowego. Czarne
granulki są pokryte spoiwem w kolorze szarym.
Otrzymany tą drogą odcień stanowi neutralne
zabarwienie, pasujące do każdej nowoczesnej
przestrzeni.

Przyklejanie
Listwa przypodłogowa ma płaską spodnią stronę,
którą przykleja się do podłoża. W zależności od
rodzaju podłoża, elastyczny klej poliuretanowy
WARCO OP83 nakłada się na całą ich powierzchnię
lub punktowo. Listwy przylgowe (występujące na
końcu cokołu), które są ukształtowane jako
zagięcie schodkowe, zazębiają się podczas
instalacji i zapewniają bezspoinowy, ciągły wzór
układania.

Cechy

Listwa przypodłogowa RL

Nr artykułu: 2266

Komfortowe nawierzchnie
podłogowe.

Dane produktu
Kolor: Szary

Format wysyłki: 750 x 80 x 20 mmWymiary: 750 x 80 x 20 mm
System łączenia: Przyklejanie

Waga: 0,95 kg/szt. = 1,27 kg/m.b.
Zapotrzebowanie: 1 m.b. = 1,33 szt.
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Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt
Emisja zanieczyszczeń poniżej normy.
Prawie bezwonny (początkowy zapach się ulatnia).

Instalacja z klejem
Montaż na odpowiednio przygotowanym podłożu
z klejeniem punktowym lub całej powierzchni.

Łatwy w utrzymaniu
Wystarczy czyścić na sucho lub wilgotno:
zamiatać, odkurzać, wytrzeć lub zmyć.

Dobrze zainwestowane pieniądze
Bezpieczna inwestycja dzięki oryginalnemu i
sprawdzonemu produktowi z 5-letnią gwarancją.

Częściowo odporny na UV
Starzenie się i trwałość zależy od natężenia
promieniowania UV (światła słonecznego).

Wytrzymałość na nacisk przy miejscowym obciążeniu

Elastyczność i amortyzacja

Tłumienie drgań, dźwięków strukturalnych i odgłosu kroków

Spójność i drobnoziarnista struktura nawierzchni

Odporność na ścieranie cząsteczek

Przepuszczalność cieczy i porowatość

Izolacja cieplna i przed zimnem

Nr artykułu: 2266

Charakterystyka

Normalnie palny
Klasa materiałów budowlanych Efl (EN 13501-1),
B2 (DIN 4102-1). Oznaczenie: normalnie palny.

Odporny na warunki atmosferyczne
Do użytku na zewnątrz (bądź w budynkach). Należy
unikać wilgoci i ciągłego moczenia.

Wartości odniesienia

Izolacja cieplna i przed zimnem

Odporność na mróz i stałą wilgotność

Odporność na ścieranie wzoru kolorystycznego

Listwa przypodłogowa RL

Dzięki wartościom skali produkty WARCO można porównać pod względem ich właściwości fizycznych. Umożliwiają one również porównanie
produktu z wymogami dotyczącymi jego zamierzonego zastosowania.

Komfortowe nawierzchnie
podłogowe.
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Adres pocztowy
Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Ekspozycja i doradztwo
Galeria WARCO
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Pn. - Pt. 9:00 - 17:00

Porady ekspertów
22 307 13 97
E-mail info@warco-polska.pl
Internet www.warco-polska.pl


