
EK ULF
Ek Ulf är en handskrapad och djupt borstad ekplanka med genuint rustik karaktär som visar varje brädas unika egenskaper. Stora, delvis
spacklade kvistar och sprickor ger en tydlig patina. Infärgad i varm, mörkgrå ton. Behandlad med olja, fasade kanter. Golvet ska installationsoljas
direkt efter läggning.

PRODUKTBESKRIVNINGPRODUKTBESKRIVNING

ArtikelnummerArtikelnummer 151N7BEKFBKW240

EAN-kodEAN-kod 7393969036030 

YtbehandlingYtbehandling Olja 
Golvet ska
installationsoljas direkt
efter läggning.

BearbetningBearbetning 4-sidig fas, Handskrapad,
Borstad

MåttMått 2420 x 187 x 15 mm

Vikt per förpackningVikt per förpackning 22 kg

m² per paketm² per paket 2,7 m²

m² per pallm² per pall 122,4 m²

PaketinfoPaketinfo Paketen kan innehålla
start- och stoppbrädor.

DETALJERAD BESKRIVNING

Alla naturligt förekommande variationer i träets färg
tillåts, från ljus till mörkbrun. Ytved kan förekomma.
Produkten har mycket stora, svarta kvistar och
sprickor. Kvistar och sprickor förekommer i
varierande storlek och antal.

FÄRGFÖRÄNDRING

Infärgad produkt, synbar förändring över tid.

FAKTAFAKTA

TräslagTräslag Ek

DesignDesign 1-stav

SorteringSortering Dynamic

GolvtypGolvtyp Kährs Original

KollektionKollektion Founders Collection

SlipbartSlipbart 3-4 gånger

Naturlig/InfärgadNaturlig/Infärgad Infärgad

BrinellvärdeBrinellvärde 3,7

FogFog Woodloc® 5S

GolvvärmeGolvvärme Ja

GarantiGaranti 30 år

YtmaterialYtmaterial Ädelträ

YtskiktYtskikt 3,5 mm

StommeStomme Fur-/granlameller

TjocklekTjocklek 15 mm

LäggningsmetodLäggningsmetod Nedlimning, Flytande

TEKNISKA EGENSKAPERTEKNISKA EGENSKAPER

FuktkvotFuktkvot EN13183 7%±2%

Minsta medeldensitet kg/m³Minsta medeldensitet kg/m³ >500
kg/m³

BrandklassningBrandklassning EN13501-1 Dfl-s1

FormaldehydutsläppFormaldehydutsläpp EN717-1 E1

Innehåll PCPInnehåll PCP CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-
6n

Fogstyrka N/mm²Fogstyrka N/mm² EN1533 NPD

VärmeledningsförmågaVärmeledningsförmåga EN12664 0,14
W/mK

VärmeledningsmotståndVärmeledningsmotstånd .11
(m2K/W)

Biologisk hållbarhetBiologisk hållbarhet EN350-2 Class 1

CARB2CARB2 Compliant
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CERTIFIKATCERTIFIKAT

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som
är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi
kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en
aning från bilderna inuti en trycksak.
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