Forbo Flooring Systems ir daļa no Forbo
Grupas - pasaules līdera grīdas segumu,
saistvielu un dzensiksnu sistēmu ražošanā,
un piedāvā plašu grīdas segumu klāstu gan
sabiedriskai, gan sadzīves lietošanai.
Augstas kvalitātes dabīgā linoleja, vinila,
tekstila un parketa grīdas segumos
apvienota funkcionalitāte, krāsa un dizains,
sniedzot optimālus grīdas segumu
risinājumus ikvienai videi.
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Sajūti krāsu
Pieskaries... un sajūti atšķirību
Touch ir pilnīgi jauns, inovatīvs, uz dabīgā linoleja bāzes radīts grīdas
segums, izgatavots no dabīgām, dabā atjaunojamām izejvielām. Kolekcijas
pamatā ir divu veidu virsmas, kurām ir patīkami pieskarties: Touch duet un
Touch solo.
Ar Touch ir viegli radīt iedvesmojošu un dabīgu vidi. Tā ir vide, kas atspoguļo
pašreizējās tendences mākslā, modē, arhitektūrā un interjera dizainā. Spīdīgs un
matēts, nelīdzens un gluds: virsmas reljefs un krāsu spektrs, kuru var ne tikai
aplūkot, bet arī sajust.
Krāsas, kurām pieskarties
Gaisma un krāsa atspoguļo mūsu sajūtas. Ar Touch var radīt interjera noskaņu
pēc savas izvēles: atšķirīgs un vienlaikus mūsdienīgs, vēss tomēr silts, maigs un
stingrs, neitrāls, bet pamanāms. Gaisma un ēnas uz virsmas rada patstāvīgi
mainīgu grīdu, kas ir unikāla šai konkrētajai vietai.
Dabīgi materiāli
Līdzīgi kā citi mūsu dabīgā linoleja produkti, Touch ir izgatavots no dabīgas
linsēklu eļļas, sveķiem, koka miltiem, dabīgiem pigmentiem, džutas un
kaļķakmens. Touch duet un solo noslēpums ir materiāla īpašībās, kas apvieno
dabīgajam linolejam raksturīgās higiēnas un dabīguma priekšrocības ar korķa
grīdu komfortu un taustāmajām īpašībām.

Saules staru
atspīdums sabangotā
jūrā. Gaisma un ēnas
plūstošās smiltīs.
Dūmakaina rīta
ainava. Bagātīgi
zeltaini toņi dienas
izskaņā. Redzēt un
just gaismu un
faktūru pastāvīgi
mainīgā harmonijā.
Krāsas sajūta, kas rada
labāku vidi un
pieskaras dvēselei.

Touch duet raksturīga unikāla virsma ar neregulārs rakstu un krāsu spektru,
kas mainās atkarībā no tā, kādā rakursā grīda tiek aplūkota. Neraugoties uz
izsmalcināto virsmu, Touch duet ir tikpat izturīgs kā visi Marmoleum grīdas
segumi un ir piemērots telpām ar augstu noslodzi.

Saules staru atspīdums sabangotā jūrā. Gaisma un ēnas
plūstošās smiltīs. Dūmakaina rīta ainava. Bagātīgi zeltaini
toņi dienas izskaņā. Redzēt un just gaismu un faktūru
pastāvīgi mainīgā harmonijā. Krāsas sajūta, kas rada
labāku vidi un pieskaras dvēselei.

Visām kolekcijas krāsām pieejamas pieskaņotas šuvju metināšaas auklas.

Touch solo ir matēta, nedaudz reljefa virsma, kas izskatās silta un dabīga.
Materiāls ir piemērots telpām ar vidēju cilvēku plūsmu: sanāksmju telpās un
birojos, bibliotēku telpās, atpūtas istabās, uzgaidāmajās telpās, terapijas un
fitnesa telpās, lai radītu tajās patīkamu gaisotni. Touch solo aizsargā matēts
virsējais slānis, kas pasargā tā īpašo virsmu un padara to viegli tīrāmu.
6 siltās Touch solo krāsas ir kombinējamas ar Touch duet. Turklāt, tas ir
kombinējams ar jebkuru citu Marmoleum krāsu ekskluzīvi matēta un spīdīga
efekta iegūšanai. Tas rada pastāvīgi mainīgus atspulgus, kur gaismas un ēnas
kontrasti maina grīdas izskatu ļoti izsmalcinātā veidā.

Visām kolekcijas krāsām pieejamas pieskaņotas šuvju metināšanas auklas.

Touch tehniskās specifikācijas
Vienkārša uzkopšana
Forbo dabīgā linoleja grīdas ir viegli tīrīt un uzturēt, izmantojot Forbo FloorCare grīdas kopšanas sistēmu.

Uzkopšana pēc seguma ieklāšanas
• izmazgājiet grīdu ar neitrālu tīrīšanas līdzekli* un mopu
• savāciet netīro ūdeni ar gumijas ūdens savācēju un mopu vai mitro putekļu sūcēju
• noskalojiet grīdu ar tīru ūdeni, izmantojot mopu
• savāciet ūdeni ar gumijas ūdens savācēju un mopu vai mitro putekļu sūcēju
• atkarībā no plānotās grīdas noslodzes: ievaskojiet grīdu ar piemērotu vasku**

Ikdienas uzkopšana
• izslaukiet ar putekļus piesaistošu salveti vai drānu, vai izmantojiet putekļsūcēju
• traipus notīriet ar mitru mopu

Periodiskā uzkopšana
• izsmidzināšanas metode ar viendiska rotējošo mašīnu, izsmidzināmo līdzekli* un sarkano pulēšanas disku ar 300 apgr./ min.
• izmantojiet izsmidzināmo līdzekli* tikai tur, kur nepieciešams

Touch atbilst EN 548 prasībām

duet

solo

Kopējais biezums

2.5 mm

2.5 mm

12

6

EN 428

Kolekcijas apjoms
Mājas noslogojums

EN 685

23. klase

23. klase

Komerciāls noslogojums

EN 685

33. klase

33. klase

Ruļļa platums

EN 426

2.00 m

2.00 m

Ruļļa garums

EN 426

≤ 32 m

≤ 32 m

Paliekošais iespiedums

EN 433

0.08 mm*

0.12 mm*

Izturība pret krēslu riteņu
slodzi

EN 425

Piemērots biroja riteņkrēsliem.

Krāsu noturība

ISO 105-B02

3. metode: zilās skalas minimums 6.

Elastība

EN 435

ø 20 mm

Ķīmiskā pretestība

EN 423

Noturīgs pret atšķaidītām skābēm, taukiem un sadzīves šķīdinātājiem.
Neizturīgs pret ilgstošu sārma iedarbību.

Noturība pret slīdēšanu

DIN 51130

R10

R10

Akustiskā trieciena trokšņa
slāpēšana

EN ISO 717-2

≥ 7 dB

≥ 10 dB

Apkārtējais troksnis

NF S 31-053

Lnew 72 dB

Lnew 69 dB

Kalpošanas laika
novērtējums

ø 25 mm

LCA ir pamats tam, lai tiktu nodrošināta viszemākā ietekme uz vidi.

Touch atbilst EN 14041 prasībām

Atsevišķos gadījumos nepieciešamā uzkopšana
• noberziet grīdu ar ūdeni un neitrālu tīrīšanas līdzekli*, viendiska rotējošo mašīnu un beršanas disku ar 180 apgr./min.
• savāciet netīro ūdeni ar gumijas ūdens savācēju un mopu vai mitro putekļu sūcēju
• noskalojiet grīdu ar tīru ūdeni, izmantojot mopu
• savāciet ūdeni ar gumijas ūdens savācēju un mopu vai mitro putekļu sūcēju
• ievaskojiet ar atbilstošu vasku**

EN 14041

Ugunsizturība

EN 13501-1

Cfl , s1

Cfl , s1

Noturība pret slīdēšanu

EN 13893

DS: ≥ 0.30

DS: ≥ 0.30

Statiskās elektrības lādiņš

EN 1815

< 2 kV

< 2 kV

Siltumvadītspēja

EN 12667

0.012 W/m·K

0.012 W/m·K

* Prasība

* Forbo Cleaner (2,5%) ir efektīvs un pH neitrāls tīrīšanas līdzeklis

Strukturētā, matēti spīdīgā Touch duet virsma piešķir krāsām dzīvīgumu,

Touch solo matētā virsma ar vieglu faktūru un tās silto un dabīgo izskatu

** Forbo Spray (atšķaidīt 1:1) darbojas kā izsmidzināms tīrīšanas līdzeklis un vienlaikus arī kā aizsargājošs, matēts vasks.

un tās izskats mainās atkarībā no gaismas spilgtuma un virziena, kā arī no

ir perfekti savienojama ar Marmoleum.

Jūsu izvēlētais piegādātājs var sniegt informāciju par analogiem, šim mērķim paredzētiem produktiem. Detalizēta

skatīšanās leņķa.

informācija pieejama “Forbo FloorCare System” brošūrā. To iespējams lejuplādēt no www.forbo-flooring.lv

