ZERO
PVC-MENTES RUGALMAS TEKERCSES PADLÓ KÖZÜLETEK SZÁMÁRA

EXKLUZÍV RUGALMAS TEKERCSES PADLÓ. PVC-MENTES.
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Zero PVC, klór, és plasztikálószer
Zero ftalát, halogén és nehézfém
Homogén szerkezet
Kiváló tartósság
Könnyű lerakás
Kevés karbantartás – nincs szükség viaszra vagy száraz csiszolásra
Antibakteriális és antisztatikus
Nagy foltállóság és kémiai anyagokkal szembeni ellenállás
Finom kontrasztos mintázat széles színválasztékban
Kiváló környezetvédelmi tulajdonságok
Enomer® felhasználásával készül, ami egy innovatív anyag az Upofloor-tól

Zero PVC, Zero plasztikálószer – és Zero aggodalom.
Az Upofloor Zero tekercses padló környezetbarát és felhasználóbarát, mely közületi felhasználásra alkalmas,
beleértve az olyan intézményeket is, ahol magas biztonsági igényt támasztanak – mint például óvodák,
iskolák, kórházak és más egészségügyi intézmények.
Az ásványi alapú szerkezet és az ionomer erősítésű felületkezelés könnyű karbantartást tesz lehetővé,
és nagyfokú ellenállást eredményez a foltokkal és karcolásokkal szemben.

ZERO PVC
Olyan intézményekben, ahol az emberek sok
időt töltenek el, mint például iskolák, kórházak és klinikák, a beltéri levegő minősége
különösen fontos. A teljesen PVC-mentes és
plasztikálószermentes Upofloor Zero tiszta
összetételének köszönhetően tiszta beltéri
levegőt biztosít. Továbbá halogénektől, klórtól és nehézfémektől is mentes.
A PVC-vel és plasztikálószerekkel szembeni korlátozások és tilalmak a játékokra
és gyermekgondozási termékekre vonatkozóan már évekkel ezelőtt életbe léptek
az egész világon.

PVC és plasztikálószer

Extrém alacsony kibocsátás

PVC- és plasztikálószermentes Enomer®-ből készül

Csak természetes ásványokat és
tiszta, hőre lágyuló polimereket
tartalmaz

100%-ban újrahasznosítható

Energia célú újrahasznosításra
alkalmas

HOMOGÉN SZERKEZET
Az Upofloor Zero homogén szerkezetű, ezért a termék extrém
rugalmassággal bír. Ez lehetővé teszi az egyszerű beépíthetőséget, a padlólefolyók egyszerű beépítését és a padló falra történő
felfuttatását.
A szélek Upofloor PVC-mentes forrasztó dróttal vannak összeforrasztva, mely azt eredményezi, hogy a padló vízzáró, higiénikus
és könnyen karbantartható lesz.

HETEROGÉN DESIGN
Az Upofloor Zero nagy színválasztékban elérhető – ez zéró korlátot jelent az Ön kreativitásának,
és végtelen lehetőséget a mintázatok összeállításában. Bármit is szeretne megvalósítani, ami
lehet ízlésesen visszafogott, vagány és urbánus,
vagy vidám, élénk színektől vibráló, ez a padló
segít kialakítani a stílusát.
Ugyanakkor a heterogén design a lágy kontrasztú mintázattal gazdag, de ugyanakkor egységes megjelenést nyújt.

EGYEDÜLÁLLÓ ANYAG
ENOMER®
A Zero padlók egy egyedülálló anyagból készülnek,
amit Enomer®-nek hívnak. Az Enomer® egy innovatív
anyag, melyet az Upofloor fejlesztett ki.
Az Enomer® természetes ásványokból és tiszta, hőre
lágyuló polimerekből készül. Ez az anyag kiváló
tulajdonságokkal rendelkezik anélkül, hogy kompromisszumokat jelentene a környezet vagy az emberi
lét szempontjából.

ENOMER®

ALACSONY
RÁFORDÍTÁSI
KÖLTSÉG

Padló*
Karbantartás

Amikor egy új padlóba invesztálunk, fontos annak
megállapítása, hogy a padló élettartama alatt mekkora költséggel számoljunk – mivel a padló karbantartására fordított költség lényegesen túlszárnyalhatja
a beszerzés értékét. Ez a költség magába foglalja a
kiindulási költséget, a beépítési költséget, a működési
és karbantartási költséget, valamint annak eltávolításának költségét is.
A karcolásokkal és szennyeződésekkel szembeni
nagy ellenállásnak köszönhetően az Upofloor Zero
alacsony ráfordítást igényel, és tökéletesen alkalmas
nagy forgalommal rendelkező közületekben történő
felhasználásra.

*A kiindulási és lerakási költséget beleértve

FENNTARTHATÓ,
ZÖLD ÉS TISZTA
Az Upofloor Zero fenntartható választás.
Biztonságos alapanyagokból készül, mely természetes
ásványi anyagokból és tiszta, hőre lágyuló polimerekből
áll. Az Upofloor Zero fejlesztése és gyártása során
minden lépcsőnél figyelembe vesszük a környezetet.
A gyártási folyamat az EN14001 szabvány szerint
történik. A gyártás során keletkező hulladékot teljes
mértékben újrahasznosítják a gyártás során.

NAGY
KOPÁSÁLLÓSÁG ÉS
KÉMIAI ELLENÁLLÁS

Az anyag szerkezetének és az ionomer erősítésű felületnek köszönhetően az Upofloor Zero extrém tartóssággal bír, és ellenáll a különböző kémiai anyagoknak,
savaknak, lúgoknak és oldószereknek. A plasztikálószermentes anyag színálló és nem reagál a gumira.

Elégethető és
energia célú
felhasználásra
alkalmas

100%-ban újrahasznosítható
a gyártás során

Csak természetes
ásványi anyagokat és
tiszta, hőre lágyuló
polimereket tartalmaz

Ökológiailag
megbízható gyártás alacsony energiaigénnyel

KÖNNYEN
TISZTÍTHATÓ ÉS
KARBANTARTHATÓ
A Zero padlók tartósak és higiénikusak, valamint alacsony ráfordítási költséget igényelnek; ökológiailag
fenntartható az ingatlan tulajdonosok, felhasználók,
a karbantartó személyzet és a környezet szempontjából is. A Zero padlók nem igényelnek fényesítést
vagy száraz csiszolást, ami könnyű tisztántarthatóságot jelent és megtakarítást a karbantartási költségek
tekintetében.

KÖNNYŰ
LERAKÁS
A rugalmas szerkezetnek köszönhetően az Upofloor
Zero könnyen lerakható. A szélek PVC-mentes Zero
forrasztó dróttal forraszthatók össze.
A lerakáshoz az Upofloor által jóváhagyott vízbázisú
akril diszperziós ragasztó használható. A padló
hátoldala érdesítve van a maximális ragadás
érdekében.

A Zero padlók könnyű karbantartása az ionomer
erősítésű felületnek, a karcolásokkal szembeni ellenállásnak és az antisztatikus tulajdonságnak köszönhető. Mivel az anyag nem tartalmaz plasztikálószereket, nagyfokú ellenállással bír a kémiai anyagokkal,
foltokkal szemben, valamint nem reagál a gumira.
A padló könnyen karbantartható kézzel vagy arra alkalmas géppel. A beépítés során keletkező szennyeződés könnyen eltávolítható a lerakást követően, és
az intézmény gyorsan produktív használatba vehető.
A kisebb szennyeződések porszívóval, moppal vagy
kefével eltávolíthatók. Egy kombinált gép vagy egy
padlóápoló gép piros vagy ennek megfelelő peddel,
vagy egy közepes keménységű kefe használható
enyhén lúgos mosószerrel. Tanácsos váltakoztatni
a száraz és nedves tisztítást a napi karbantartás
során. Ápolószerek bizonyos rendszerességgel
használhatók a padló könnyű tisztántarthatóságának
érdekében.
További ápolási- és karbantartási útmutatót a
www.upofloor.com honlapon talál.

BIZTONSÁG
Az Upofloor Zero padlók nem segítik az
égést tűz esetén, és nem bocsátanak ki az
égés során veszélyes gázokat, mint
a hidrogén-klorid vagy a hidrogén-cianid.
A felület kialakításának köszönhetően jó
csúszásállósággal rendelkezik.
Az anyag nem biztosít táptalajt a baktériumok megtelepedéséhez.
A padlók antisztatikusak.

További információt a lerakással és
a jóváhagyott ragasztókkal kapcsolatban
a www.upofloor.com honlapon talál.

VÁLASZTÉK

MŰSZAKI ADATOK
Termék
Felhasználhatóság
Termék szabvány

Zero, PVC- és plasztikálószermentes
Enomer® tekercses padló közületek részére
EN ISO 10874:
23/34/43
EN 14565

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Vastagság
Súly
Tekercs hosszúsága
Szélesség EN ISO 24341

EN ISO 24346
EN ISO 23997
EN ISO 24341
145 cm

2.0 mm
3100 g/m2
10-25 m

Teszt módszer
EN 13501-1

Eredmény
Cfl-S1
FloorScore, M1, Ü-sign,
Der Blaue Engel,
Austrian Ecolabel
<0.05 mm
<0.2%
≥6
DS (>0.3)
R9
10 mm

TERMÉK TULAJDONSÁGOK
Teszt
Tűzállóság
Beltéri levegőminőségi
tanúsítványok
Maradó benyomódás
Mérettartósság
Színtartóság
Csúszásállóság
Rugalmasság
Statikus töltés
A forrasztás
szakítószilárdsága
Vízállóság
Kémiai anyagokkal
szembeni ellenállás
Padlófűtés
Bakteriális megtelepedés

EN ISO 24343-1
EN 434 (6h 50°C)
EN ISO 105-B02
EN 13893
DIN 5110
EN ISO 24344
Módszer A
EN 1815
EN 684

<2kV (antisztatikus)
>400 N/50 mm

EN 13553 A melléklet Igen
EN ISO 26987
Kiváló
Alkalmas (max. +28°C)
Nem biztosít táptalajt
a baktériumok
megtelepedéséhez.

KIVÁLÓ KÉMIAI ELLENÁLLÁS
A kompakt ionomer erősítésű kopórétegnek köszönhetően,
a Zero padlók különösen ellenállnak a kémiai anyagokkal
szemben, mint a savak, lúgok és oldószerek, és nem reagál a
gumira.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Alkalmas nagy igénybevételnek kitett közületek számára, úgy mint kórházak, óvodák, iskolák, boltok, irodák.

TANÚSÍTOTT MINŐSÉG

by

AZ UPOFLOOR ÚJ FEJLESZTÉSŰ
RUGALMAS PADLÓJA.
DIVATOSABB.
ZÖLDEBB.
TARTÓSABB.

Az Upofloor 1950-es indulása óta forradalmasította
a hagyományos közületi padlókra vonatkozó szempontjainkat – olyan divatos, ugyanakkor környezetbarát padló létrehozására fókuszál, ami erős és
könnyen karbantartható.

Mára az Upofloor sikeren legyártott, értékesített és beépített
több millió négyzetméternyi padlót világszerte.

Az Upofloor gyárat a nyugat-finnországi Nokia városban
alapították, mely az egyik vállalkozó szellemű és innovatív
központja Európának. Ez az a kis város, ahol a Nokia Csoport
megkezdte működését a 19. században, mint kis papírmalom, a város nevét felvéve. Az innovatív szellemiség az, ami a
Nokia telekommunikációs márkát világszerte sikeressé tette,
és a város erős védjegyévé vált, és további számos innovatív
céget vonzott oda az évtizedek során. Az egyik ezek közül az
Upofloor, amelyet a régi Nokia papírmalom helyén alapítottak, és amely szintén a Nokia Csoport tulajdonában volt
egy időben.

Az első PVC-mentes padlót 2004-ben vezették be a piacra.
Azóta az Upofloor úttörővé vált a PVC-mentes padlók terén,
célul kitűzve a divat által vezértelt, technológiailag fejlett és
fenntartható gyártás folyamatos bővülését.
Az Upofloor több mint 60 éve vezető gyártó a kvarcvinyl
padlók terén, egyedi megjelenésű padlókat kínálva a legkülönbözőbb intézmények számára.

Az Upofloor megalapításakor az volt az elképzelés, hogy a
finn piacon bevezessenek egy innovatív terméket, amely
később világszerte sikeressé válik, azaz a rugalmas vinyl
padlót. Az 1960-as években a gyártás kibővült a közületi
felhasználásra alkalmas rugalmas tekercses padlókkal, és a
rugalmas vinyl padlókkal lakossági felhasználásra. Eközben
más országokból is jelentkeztek a megnövekedett igények,
ami az export folyamatos növekedését eredményezte.

Környezetbarát padlóra fókuszálva
Az Upofloor termékfejlesztése még mindig az úttörő Nokia
városában történik. A legfontosabb szempont, hogy olyan
innovatív, PVC-mentes, környezetbarát padlót fejlesszenek
ki, mely tartós és könnyen karbantartható.

A Kährs Csoport része
Ma az Upofloornak két gyára van Finnországban. A cég a
Kährs Csoport része. A Kährs az 1857-es alapítása óta a világ
legrégebbi és vezető fapadló gyártója, mely mára egy világszerte elismert márkává vált.

