TELJESÍTMÉNY és STABILITÁS a
legmagasabb értékkel
Az econfloor austria a vinylpadlókra szakosodott és 20 éves tapasztalattal rendelkezik a piacon.
Évekkel ezelőtt úgy tűnt, hogy a vinylpadlók elenyésznek a padlóhierarchiában, de tapasztalatunk
azt mutatja, hogy a padlótrendek megváltoztak. A gyártók egy lépéssel tovább mentek annak a
technológiának köszönhetően, amely lehetővé teszi szinte bármilyen kívánság teljesítését és
javítja a kopásállóságot. Az Econfloor ipari ismereteinek, a kiváló ügyfélszolgálat iránti
elkötelezettségének, magas színvonalú termékeinek és versenyképes árainek köszönhetően ma
vezető szerepet játszik a vinylpadlók forgalmazásában.

Kompetencia
A csapat fő tagjai a padlóipar első veteránjai közül kerültek ki. Összegyűjtötték a legjobb technológiákat és a know-how-t a legmegfelelőbb vinilpadlók előállításához a kereskedelmi és
lakóépületek számára.
22 éves szakmai tapasztalatának köszönhetően az econfloor austria csapata megértette, hogy a
szakembereknek és a rendszeres felhasználóknak álmatlan éjszakákat okoz a vinilpadlók
telepítése és használata kereskedelmi vagy lakóépületekben. Ezért fejlesztettük ki a vinilpadló-sorozat új, innovatív koncepcióját, amelynek középpontjában a mindennapi vásárlói érzés fokozása
és a könnyebb karbantartás áll, a figyelmen kívül hagyott vagy helytelenül kiválasztott termék
kritikus tulajdonságainak javítása által. Az Econfloor nagy gondot fordít az alapanyagok,
adalékanyagok kiválasztására és összetételére, a megfelelő gépek, a környezetet és a fejlett
gyártási folyamat megteremtésére, hogy ezeket kiváló minőségű vinilpadlók létrehozására
használja fel.

HARD SYSTEM

Econfloor – a vinyl padlóburkolatok egy teljesen új generációja, amely
új technológiák egyedi kombinációját tömörító "Hard System”
szabadalmat használja a felületkezeléshez és a kopóréteg
megerősítéséhez.
A Hard System technológia ötvözi a tökéletes lágyítási folyamatot a
gyártási ciklus során és a felületi rétegbe vezetett nanorészecskék általi
megerősítést.
Ennek előnye többek között a keményebb, tartósabb felület. A padló
jó kinézete és a kiváló optikai tisztaság a vártnál sokkal hosszabb ideig
tart.
Az Econfoor kereskedelmi egységekbe szánt padlóburkolatai hosszan
ellenállnak a megnövekedett mindennapi gyalogosforgalomnak, ezért a
megerősített padlók teljes választéka logikus választás az üzletekhez,
irodafelületekhez, nyilvános és más terekhez.

50%

3000g

91-97%

50% kal tartósabb
SGS kopási tesztek által megerősítve:
- Econfloor Hard System 4500 vs 3000 ciklus normál kopási réteggel
- Ugyanaz a 0,3 mm kopási réteg alapján, H18 köszörűkoronggal és 1000 g terheléssel.
Az elérhető legjobb válogatott PVC alapanyagból és egy speciális UV bevonatból készül

Nagyobb ellenállás karcolásokkal és
kopásokkal szemben (akár 3000 g-ig
terhelhető)
Erősített UV bevonat kerámia nanorészecskékkel
Az Econfloor Austria szabadalmaztatott komplex technológiája hosszú ideig megtartja a
padló struktúráját megnövekedett forgalom mellett is.
Javítja a padló kopás- és karcállóságát.

A Biotech-Clean rendkívül jó bakteriológiai ellenállást biztosít (91% -97%)
Az Econfloor vinylpadlókat a gyártás végső szakaszában alkalmazzák
A Biotech-Clean gátolja a padló felületével érintkezésbe kerülő baktériumok, vírusok és
penészgombák szaporodását.
Az SGS tesztek azt bizonyítják, hogy jól ellenáll a Staphylococcus aureus, az Escherichia
coli baktériumoknak és a gombáknak.
Az Econfloor Biotech-Clean technológia segít fenntartani a tiszta és egészséges beltéri
környezetet, ami fontos szempont nemcsak lakásokban, hanem oktatási létesítményekben, egészségügyi intézményekben, irodákban, nyilvános tereken és közös kereskedelmi
helyiségekben is..

Stable Core
Az econfloor Stable Coret kifejezetten WPC padlókhoz és más új hibrid termékekhez fejlesztették ki. Ez
az erre a célra kiválasztott polimerből és ammóniamentes habosítószerből álló kompozíció sűrűbb,
keményebb és erősebb vízálló magot hoz létre. Az előnyök között szerepel: nagyobb vízállóság, nagyobb
sérülésállóság, jobb méretstabilitás és kevesebb aklimatizáció. A környezetbarát econfloor Stable Core
padlóit a fenntartható világ és a gyorsan növekvő ökológiai követelmények kielégítésére tervezték.

Tulajdonságai:
● Méretstabilitás 0,5% alatt: 6 órás tesztelés kemencében 80 ℃ hőmérsékleten
● Nincs formaldehid- és ammóniakibocsátás: a habképző szer összetételében nincs ammónia
● Nem szűkül vagy tágul magas hőmérsékleten, nincs látható zsugorodás évszakváltozáskor
● Az elszakítási erő eléri a 100N/5 cm-t

A hőmérséklet csökkentése és az ismételt hűtés
kulcsfontosságú a stabilitás eléréséhez!
0.5%
100N/5cm
1.1g/cm3

SPC padlóburkolat
Vastagság

3.5 mm, 4.2 mm, 5.0 mm

Használhati réteg

0.2 mm, 0.3 mm, 0.55 mm

Reteszelő rendszer

Välinge 2G / 5Gi, 2G/2G, Unilin/Unipush

IXPE-ütéshangszigetelés

1 mm

Tulajdonságok

Vízálló, nedvességálló, rothadásálló, tűzálló, hangszigetelő, antisztatikus

Méret

1219 x 183 mm , 620 x 310 mm (Edgar, La Villi), 630 x 126 mm (Herringb.)
1220 x 180 mm (bei Unilin/Unipush)

Felületkezelés

UV-bevonatú: dombornyomott / kézzel kapart / fa, magasfényű, világos fa,
kristály, kő, bőr, márvány, szőnyeg

Előnyök

Könnyen telepíthető rendszer / Munkaköltségek

Sűrűség

2.0g/cm3

Műszaki adatok

Tesztelési módszer

Teszteredmények

Kopásállóság

EN 660-2

T csoport

Csúszásgátlás

EN 13893/DIN 51130

R10

Színállóság

EN ISO 105-B02

≥6

Ellenállás görgős székekkel szemben

ISO TR4918

Átment

Kémiai ellenállás

EN ISO 26987

Kiváló

Toxicitás

EN 71

Nem mérgező

Tűzreakció

EN 13501-1

Bfl-s1

Dimenziós stabilitás

EN434

< 0.06%

Caster chair

EN425

Jó

Padlófűtés hatása

EN12524

Megfelelő

Baktériumokkal szembeni ellenállás

EN846

Nagyon jó

Elszakítási erő

EN

100N/5cm

Maradék behúzás

EN433

0.03

SPC padlóburkolat

UV Coating
UV
Wear Layer
Használati
réteg
-Excessive wear protection
Decor
film
Nyomtatott
réteg
-Wide color selection

DS

core
SPC/Alsó SPC
réteg

-Waterproof core made of highly durable SPC
-Density of 2000KGS/M3

NEW
&
IMPROVED

-Strong locking system

IXPE/EVA/CORK（VÁLASZ-Advanced sound reduction
THATÓ)
Foam Underlayment (optional)
-Added comfort

E1
HCH0

BfI -s1

LVT padlóburkolat
Vastagság

2.5 mm

Használhati réteg

0.55 mm

Tulajdonságok

Vízálló, nedvességálló, rothadásálló, tűzálló, hangszigetelő, antisztatikus

Méret

1219 x 178 mm

Felületkezelés

Fadara, könnyű fadara, kézzel kapart, EIR, kő, bőr, márvány, szőnyeg

Előnyöket

Könnyű telepítés, alacsony munkaerőköltségek, környezetbarát, óriási stabilitás

Elvégzés/Telepítés

Száraz hát, öntapadós, lazán fektetett vagy Click System kattintási rendszer
UV-lakkozás és hőkezelés (matt, félig matt, világos stb.)

Műszaki adatok

Tesztelési módszer

Teszteredmények

Kopásállóság

EN 660-2

T csoport

Csúszásgátlás

EN 13893/DIN 51130

R10

Színállóság

EN ISO 105-B02

≥6

Rugalmasság

EN ISO 24344

20 mm

Ellenállás görgős székekkel szemben

ISO TR4918

Átment

Kémiai ellenállás

EN ISO 26987

Kiválóy

Toxicitás

EN 71

Nem mérgező

Tűzállóság

EN 13501-1

Bfl-s1

Dimenziós stabilitás

EN434

< 0.06%

Görgős szék hatása

EN425

Jó

Padlófűtés

EN12524

Megfelelő

Baktériumokkal szembeni ellenállás

EN846

Nagyon jó

Elszakítási erő

EN

100N/5cm

Maradék behúzás

EN433

0.05

LVT padlóburkolat

UV
Használati réteg
Nyomtatott réteg
DS

Köztes réteg
Alsó réteg

E1
HCH0

BfI -s1

Kollekcióink

LA TRAVIATA

2.5 mm, 0.55 mm

LVT

PROMO

3.5 mm, 0.2 mm

SPC

TOSCA 43 STANDARD

4 mm, 0.3 mm

SPC

TOSCA 55 STANDARD

5 mm, 0.55 mm

SPC

LA BOHEME 53: IXPE 1 mm

5.2 mm, 0.3 m

SPC

LA BOHEME 65: IXPE 1 mm

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

RIGOLETTO: EIR, IXPE 1 mm

4.2 mm, 0.3 mm

SPC

RIGOLETTO: EIR, IXPE 1 mm

5 mm, 0.55 mm

SPC

HERRINGBONE 53: IXPE 1 mm

5.2 mm, 0.3 mm

SPC

HERRINGBONE 65: IXPE 1 mm

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

LA VILLI 65 (Design: kőedénykorsó): EIR,1 mm IXPE

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

EDGAR 65 (Design: szőnyeg): EIR, 1 mm IXPE

6.2 mm, 0.55 mm

SPC

LA BOHEME TOP 53: 1 mm IXPE

5.2 mm, 0.3 mm

SPC

LA BOHEME BIG SIZE 53: 1 mm IXPE

5.2 mm, 0.3 mm

SPC

Dekorok

LA TRAVIATA
2577

2592

2595

2598

PROMO
2569

2595

2597

2598

2605

TOSCA 43 & 55
2556

2562

2557

2563

2558

2604

2559

2560

2561

LA BOHEME 53 & 65
2557

2569

2560

2574

2562

2577

2563

2578

2604

2592

2595

2596

2597

2598

LA VILLI 65 (Design: Kőedénykorsó)
2600

2599

EDGAR 65 (Design: Szőnyeg)
2601

2602

HERRINGBONE 53
2607

LA BOHEME BIG SIZE 53
2606BS

LA BOHEME TOP 53
2571

2572

2575

2576

2580

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2592

2593

TANUSTVÁNYOK

1. Kopásállóság
2. Baktériumokkal szembeni
ellenállóság
3. Görgős szék teszt
4. Színállóság teszt
5. Fémmigráció teszt
7. Maradék ASTM azonosítási teszt
8. Stabilitási teszt - SPC tekerecselés
9. SVHC183 pozíció
10. VOC-kibocsátási vizsgálat (54 tétel)
11. WPC vízstabilitás-tekercselési teszt
12. MA tűzteszt

DB SPC

Tulajdonságok
0.3 mm használati réteg
0.55 mm használati réteg
Méretstabilitás: <0,15%

Újdonság az econfloor-ban - A DB SPC egy száraz hátoldalú
SPC padló, melyet a méret-stabilitás és a környezetbarát
tulajdonságok kivételes egyensúlya ihletett..
Új összetétel és új technológia – a DB SPC a történelem legjobb
méretstabilitással rendelkező padlőja a ragasztott vinilcsoportok
körében, melynek ugyanakkor rendkívüli a rugalmassága, hogy
garantálja a legjobb alkalmazkodást az aljzathoz.
Kereskedelmi célokra a DB SPC-t széles körben telepítik
nyilvános helyeken, mert tartós és minden körülmények között
ellenálló.

EIR SPC

Az EIR SPC elsőként vezette be az SPC padlót az igényesebb
alkalmazásokhoz. Az SPC padlók regisztrálásánál használt Embroidery nemcsak élénk vizuális hatást biztosít, hanem stabil
minőségét is, valamint ellenállóvá teszi az összes szélsőséges
környezeti hatással szemben.

Tulajdonságok
0.55 mm használati réteg
Méretstabilitás: <0,10%

www.econfloor.com
info@econfloor.com
+436215/20451

A

U

S

T

R

I

A

A

U

S

T

R

I

A

