
Flexi-Deck
Elastyczne płytki winylowe do
wilgotnych obszarów

Winylowe płytki podłogowe, które redukują ryzyko poślizgnięcia na
mokrych powierzchniach.

Teksturowana górna powierzchnia zapewnia przyczepność i wygodę
chodzenia boso.

Otwory skutecznie odprowadzają wodę pod matę.
Wyjątkowe właściwości drenujące i antypoślizgowe dzięki specjalnie
zaprojektowanej podniesionej strukturze.

Idealne rozwiązanie dla obszarów rekreacyjnych, takich jak prysznice
czy baseny.

Łatwość zwijania, czyszczenia i przenoszenia.

Dostępne style

czerwony szary zielony niebieski

https://www.cobaeurope.com/
https://www.cobaeurope.com/pl/produkt/flexi-deck-2


czarny

Części

Numer części Rozmiar Kolor Waga (kg)

FD010001 30 cm x 30 cm czarny 3.8

FD010002F3 czarny 0.23

FD010002M3 czarny 0.23

FD010004 czarny 0.06

FD020001 30 cm x 30 cm niebieski 3.8

FD020002F3 niebieski 0.23

FD020002M3 niebieski 0.23

FD020004 niebieski 0.06

FD030001 30 cm x 30 cm czerwony 3.8

FD030002F3 czerwony 0.23

FD030002M3 czerwony 0.2

FD030004 czerwony 0.06

FD040001 30 cm x 30 cm zielony 3.8

FD040002F3 zielony 0.23

FD040002M3 zielony 0.2

FD040004 zielony 0.06

FD060001 30 cm x 30 cm szary 3.8

FD060002F3 szary 0.23

FD060002M3 szary 0.23

FD060004 szary 0.06

Specyfikacja techniczna

Materiał PVC

Wysokość
produktu

13 mm

Minimalna
temperatura
pracy

-20°C

Maksymalna
temperatura
pracy

+95°C

Odporność
na
chemikalia

PVC jest odporny na wiele różnych chemikaliów
przemysłowych, na alkohole, węglowodory
alifatyczne, słabe kwasy, silne kwasy mineralne i
zasady. PVC jest odporny na oleje i smary, jeśli jest
odpowiednio oczyszczony. PVC nie jest odporny na
rozpuszczalniki organiczne, ketony, estry i
węglowodory aromatyczne. W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Zalecane
środowisko
zastosowania

Do użytku wewnętrznego, suche i mokre środowisko

Typowe
zastosowanie

Do stosowania na podłodze w pomieszczeniach
roboczych i na stanowiskach pracy, w których
występuje zwiększone ryzyko poślizgu. Do układania
także na półkach. Przebieralnie, prysznice.

Metoda
instalacji

Luźno układane płytki zakładkowe

Akcesoria Krawędzie i narożniki

Metoda
czyszczenia

Łatwe czyszczenie za pomocą gorącej wody z
mydłem lub myjki ciśnieniowej

Kraj
pochodzenia

CN

Pliki do pobrania

Instrukcja instalacji Flexi-Deck Test certificate

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/0f/69/70/60/6070690f22857d67dae77959/Polish_Installation_Guidelines_FD01_Flexi-Deck.pdf
https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/c9/83/11/60/601183c9c9a1717738fc3153/texts/28/13/43/61/614313288382d28292df3cfe/Flexi-Deck%20Test%20certificate.pdf
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