Datablad

Solid Line

Elegant parket i højkants mønster med helt rene
linjer til hurtig montage.
Fås både eg og ask i flere dimensioner og kan bruges i
alle typer af rum/bygninger. De mange stave giver tilsammen et udtryk som et stort brusende hav.
Solid Line er lavet af massivt træ og skal fuldlimes til
undergulvet. Solid Line kan leveres med overfladebehandlet med olie eller lak som forkorter og forenkler
montagen samt øger modstandsdygtighed over for
snavs, trykmærker og slid.

Solid Line giver en række særlige fordele:
Kort tid mellem opstart og montage af færdige gulvbelægning.
Ingen risiko for at monterede stave efterfølgende
”popper op” og derned kræver reparation,
slibning og olie.
Ingen slibestøv og dermed betydelig besparelse samt
forbedring af miljøvenlighed.

Solid Line opfylder alle krav, når du bruger gulvvarme.
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Side 2

Solid Line - Datablad
Dimensioner og opbygning:
Tykkelse: 10 mm. Bredde: 163 / 245 mm.
Længde: 490 mm.
Stavbredder: 10 / 16 / 22 mm

tage reparationer områdevis. Overfladen er allergivenlig,
nem at rengøre, samt let at vedligeholde.
SOLID LINE skal behandles med plejeolie inden ibrugtagning af gulvet.

SOLID LINE leveres på ark ned formater på 10 x 163 / 245 Montering:
x 490 mm, som består af smalle stave samlet i rækker med Brædderne kan hurtigt og problemfrit fuldlimes til understabilitetsstave på bagsiden,
gulvet med HØRNING MS Flexlim. SOLID LINE kan leveres
overfladebehandlet, hvilket sparer tid i byggeprocessen.
Træsorter:
• Ask Objekt
Gulvvarme:
• Eg Objekt
Velegnet til gulvvarme.
Indeklima
Det er meget vigtigt, at overfladetemperaturen aldrig overstiger 27 grader!
Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65%
ved ca. 20°C - både før, under og efter montage.
Læs altid monteringsvejledningen fra HØRNING før
montage.
Miljøvenlig:
Hverken olierede eller lakerede overflader indeholder
formaldehyd eller opløsningsmidler og afgiver derfor ingen
farlige gasser.

ASK OBJEKT

EG OBJEKT

Renovering:
Ideel til renovering pga. lille indbygningshøjde på 10 mm.
Miljø:
FSC® varer leveres på forespørgsel.

Profil:
Brædderne er profileret med fer og not .hvilket resulterer i
et smukt gulv næsten uden synlige samlinger.
Sorteringsbeskrivelse

HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift.
Vi er naturligvis FSC-certificeret.

CE-mærkning:
Objekt
Hørning Parket A/S gulve er generelt CE-certificeret i overLevende og naturligt farvespil med alle variationer i farvespil ensstemmelse med EF-erklæringen om trægulve til indenog træstruktur. Sunde knaster, splint og brunkerne er tilladt. dørs brug; EN 14342.
Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et
naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid
forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer
af større arealer.
Overflade:
SOLID LINE findes som olieret, lakeret eller ubehandlet
Olien trænger ned i træet og beskytter gulvet effektivt mod
snavs og slitage. Olien giver et silkemat udseende og fremhæver den unikke karakter, der er ved et originalt trægulv.
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