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Denne dokumentasjonen gjelder for

Kronotex laminatgulv
1.

Prosjekt

Entreprenør/utførende:……………………………….
Prosjekt/adresse:……………………………………...
Bruksområde/bygningsdel:…………………………...
2.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Produktbeskrivelse

8 mm Dynamic
8 mm Exquisit
8 mm Exquisit Plus
8 mm Mega
10 mm Mammut Plus
12 mm Mammut
12 mm Robusto

Kronotex laminatgulv er produsert som direktelaminat. Alle laminatgulv fra Kronotex består av minst fire stabile lag som
sørger for den spesielle holdbarheten og den unike kvaliteten som kjennetegner alle gulv fra Kronotex; beskyttelsesfilm,
dekorpapir, HDF-kjerne og et stabiliseringssjikt på baksiden. Gulvenes overflate består av en spesielt motstandsdyktig
beskyttelsesfilm og kjernen består av en høydensitetsplate (HDF - High Density Fiber E1).
Kronotex Dynamic, Exquisit, Exquisit Plus og Mega holder bruksklasse AC4/32, noe som innebærer at gulvet kan benyttes
i områder med høy trafikk og stor slitasje (iht EN13329).
Kronotex Mammut Plus, Mammut og Robusto holder bruksklasse AC5/33, noe som innebærer at gulvet kan benyttes i
områder med svært høy trafikk og stor slitasje (iht EN13329).
Produktet er laget for flytende installasjon og har et patentert klikksystem hvor bordene kan demonteres om ønskelig. G5
Express Clic-systemet er meget lett å legge, det trengs ikke hammer eller slagverktøy, noe som sikrer mot kantskader. Det
er opptil 50 % raskere å installere sammenlignet med andre klikksystemer.

3.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og vedlikehold
Gulv fra Kronotex er både hygieniske og enkle å vedlikeholde. Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke en myk kost, mopp
eller støvsuger. Flekker og smuss kan tørkes av med en godt oppvridd klut. På vanskelige flekker bør du bruke rengjøringsmiddel beregnet på vask av laminatgulv. Søles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. Når
sølet er fjernet, ettertørkes gulvet med en godt oppvridd klut.
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Flekker: 						Fjernes med:
Blod 							Kaldt vann
Frukt, bær, saft, melk, vin, kaffe, salt, sjokolade, fett 		
Lunkent såpevann eller syntetiske vaskemidler
Olje, gummi, asfalt, neglelakk, leppestift, skokrem 		
Aceton
Fargebånd, tusj, blekk, maling 				
Aceton eller White sprit
Tyggegummi 						
Kjøl ned, skrap forsiktig, rens med Aceton
Stearinlys 						
Skrapes forsiktig av, etter at voksen fra stearinlyset har 		
							størknet
Ettersyn/kontroll
Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul
hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré). I industribygg bør det være fotskraperister. Små skader på gulvet tas enkelt hånd om med sparkel fra Kronotex. Ved større skader bør du kontakte en
fagmann.
4.

Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid/brukstid
Antatt levetid på Kronotex Dynamic, Exquisit, og Mega er minimum 25 år i private bygg og minimum 3 år i kommersielle bygg ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.
Antatt levetid på Kronotex Mammut Plus, Mammut og Robusto er minimum 30 år i private bygg og minimum 5 år i
kommersielle bygg ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.
Inneklima
For å sikre seg et godt inneklima skal den relative luftfuktigheten alltid være mellom 35-65 %, og romtemperaturen må
alltid ligge mellom 18-22°C. Blir luftfuktigheten for lav kan gulvet risikere å tørke ensidig og dermed endre dimensjoner.
Gulvvarme
Kronotex laminatgulv kan uten problemer legges på gulv med varmekabler eller vannbåren varme. Sørg for at overflatetemperaturen er på minst 15 °C når gulvet legges. Ved gulvvarme skal alltid diffusjonssperre benyttes. Etter montering av laminaten skal ikke temperaturen overstige 27°C. Vi anbefaler at det ved elektrisk gulvvarme installeres gulvføler,
og ved vannbåren varme settes en begrensning på vanntemperaturen.
Garantibestemmelser
Kronotex laminatgulv skal kontrolleres for defekter før og under montering. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for gulv
som har synlige defekter når det legges. Kronotex laminatgulv skal legges i overensstemmelse med leggeanvisning,
i et tørt rom, og i henhold til gulvets bruksklasse. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for laminatgulv som monteres i
rom med høy fuktighet. Slitte områder på laminatgulv fra Kronotex må være godt synlige og ha en størrelse på minst
1 cm2. Overflaten med mønsteret må være slitt helt ned. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for slitasje langs kanten
av bordene eller for uvanlig eller uvettig bruk, og ikke for skader som oppstår som følge av mekaniske påkjenninger.
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Garantiens gyldighet avhenger av at Kronotex-gulvet rengjøres jevnlig og vedlikeholdes slik det er beskrevet i instruksene
for behandling av gulvet. Krav som skal dekkes av garantien må fremlegges innen 30 dager etter at skaden er konstatert.
Original kvittering fra forhandler skal være vedlagt. Kronotex forbeholder seg retten til å inspisere det aktuelle gulvet i
forbindelse med at et krav behandles.
Kronotex vil erstatte det skadde elementet med et nytt i tilfeller som omfattes av garantien. Dersom gulvet det gjelder er
tatt ut av produksjon, kan kjøperen få en erstatning av tilsvarende verdi fra Kronotex nåværende produktutvalg. Det må
påregnes en årlig nedgang på 10 % i verdien av Kronotex laminatgulv. For at et kompensasjonsprodukt skal kunne gis, må
eventuelt mellomlegg dekkes av kunden. Kronotex påtar seg ikke noe ansvar for øvrige skader, slik som skader som måtte
oppstå i forbindelse med montering eller fjerning, eller for dekning av transportutgifter for skadde Kronotex laminatgulv.
5.

Miljøpåvirkning

Ressursutnyttelse
Kronotex laminatgulv består i hovedsak av fornybare materialer og trevirket er fra bærekraftig skogbruk (FSC).
Anbefalt utluftingstid/ inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke.
Emisjon
Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1.: <0,05 ppm Teststandard EN717-1
6.

HMS-referanser

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Se HMS-fakta
7.

Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: 		
Blandet bearbeidet trevirke
Avfallshåndtering:
Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring:
Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1149|0400|0600| _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer
			
avfallet). Leveres godkjent avfallsdeponi.
Øvrige opplysninger:
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Plastemballasjen leveres til godkjent
			avfallsdeponi.
8.

Teknisk service

Leverandør: RBI Interiør AS, Habornveien 50, 1630 Gamle Fredrikstad
Kontaktperson: Audar Dørum
Telefon: 69 92 19 20
E-post: ordre@rbi.no
Teknisk info: teknisk@rbi.no
www.rbi.no
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