TEKNISKA DATA
TILLVERKARE Berg & Berg, Flyttblocksvägen 2, 37252 Kallinge, Sverige
PRODUKT- Berg & Berg treskikts parkett, lackat eller oljat utförande.
BESKRIVNING
UPPBYGGNAD Ytskikt: Sågade lameller ca 4 mm tjocka, minst 3,6 mm.

Mellanskikt: Lameller av tätvuxen furu med stående årsringar.
Kortändans profil är fräst i björk eller al.
Baksida: Granfaner (2 mm).

DEKLARATION Gran och furu (Sverige), Bok, Ek, Rödek, Ask (Europa), lim

(Skandinavien), växtolja för ytbehandling (Danmark), lack (Sverige).

MÖNSTERDESIGN XS: 19-stavs mönster, ytlameller från 250 mm till 550 mm.
L: 3-stavs mönster, ytlameller från 250 mm till 550 mm.
XXL: 1-stav, ytlamellen i fullängd.

DIMENSTIONER

XS/XXL: längd: 2390 mm, bredd: 195 mm, tjocklek: 14 mm
1 bräda: 0,466 m2, 1 paket (6 brädor): 2,80 m2, 1 pall (40 paket): 112
m2
I XXL-paketen förekommer korta längder (800/1200/1600 mm)
L: längd: 2390 mm, bredd: 198 mm, tjocklek: 14 mm
1 bräda: 0,473m2, 1 paket (6 brädor): 2,84 m2, 1 pall (40 paket): 114
m2

PASSFORM Svedloc Plus-förbindning med mycket hög noggrannhet. Frästa med
diamantverktyg. Höjdskillnad mellan två brädor maximalt 0,2 mm
(mätt enligt EN 13489).

FYSIKALISKA Vikt: cirka 8 kg/m2.
EGENSKAPER Jämviktsfuktkvot: 7 % +/- 1% (mätt enligt EN 13489).

Värmeledningsförmåga: 0,15 W/mK.
Genomvärmningsmotstånd: 0,10 m²K/W.
Stegljudsdämpning: 19 - 20 db när man använder en normal
stegljudsdämpning som t.ex. PE-matta med 2 mm tjocklek. Värdet
gäller dämpningen av ljud nedåt.
Hårdhet (Brinell 10 mm kula): Ask 4,2 Bok 3,8, Ek 3,8, Furu 1,9.
Limning: alla treskikten är limmade med ett DYNEA-lim.

LACKAD YTA Fem lager med lösningsmedelsfri akryllack som i uthärdat tillstånd

inte avger någon formaldehyd. Lacken klarar emissionsklass E0.
Teknisk ”Lifetime support” erhålles från Bona. Lackytan kan
efterlackeras med produkter från Bona.
Glans: cirka 30% ± 5 vid 60° vinkel.
Ljusbeständighet (24 timmarstest med UV-ljus i laboratorium, värde
1,0 – 5,5 = ingen påverkan d.v.s. högsta värdet): Ask 4, Bok 4, Ek 4,
Furu 1.
Kemikaliemotstånd (test med de vanligaste kemikalierna utom
ammoniak; värde 1,0 – 5,5 = ingen påverkan d.v.s. högsta värdet):
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destillerat vatten 5, rödvin 5, svart te 5, hushållsrengöringsmedel 5,
aceton 5, olivolja 5, kaffe 5, etanol 5, mjölk 5.
Reptålighet: Stridsman-testklass SC3 (klass SC0 – SC 3; SC3 är bäst).
Slitegenskaper: Taber-Abraser-Test med sand = klass 6. enl. SIS
923509 (Klass 1 - 8; där 8 är bäst).
Halksäkerhet (testad enligt tysk standard): läder mot trä – mycket
säker (jämförbar med R9), gummi/plats mot trä – säker (jämförbar
med R9).

OLJAD YTA Behandlad med växtbaserad högsolid olja, natur eller vit som är

lufthärdande. Oljan läggs på flera gånger och torkas och slutpoleras på
fabrik. Golvet är färdigbehandlat och klart att läggas in. Direkt efter
installation behandlas golvet maskinellt eller manuellt.
Behandlingssätt finner man för respektive produkt på www.bergberg.com.

NATUREPLUS Berg & Bergs treskiktade parkett med oljad yta (vit och natur) i

träslagen Ask, Bok och Ek är av Naturplus godkänd för en bra
boendemiljö och certifierad med nummer 0209-0311-018-1. Mer
information på www.natureplus.org.

FSC Produkter märkta med FSC-varumärket innehåller 70% eller mer FSCråvara. Certifieringen av skogarna följer föreskrifterna från FSC.
FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.

ÖKOTEST Berg & Bergs parkett av Bok med naturoljad yta har av Ökotest fått
betyget ”BRA“ (Provhäfte 6/2004).

ÅTERVINNING Wellpapp 100% returpapper.
Klimatskydd av PE-folie.
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