
Specifikacijos lapas – WP Comfort Plank 
 
 

 
 
 
WP COMFORT PLANK 
 
Trisluoksnė parketlentė: 11 mm storio, dėvimas kietmedžio storis ~2,5 mm.           Montavimo b dai: 
Išmatavimai: 1800x175x11 mm. 

 
Funkcijos:  
 

NEREIKALAUJANTIS PRIEŽIŪROS: eksploatuojant gyvenamosiose patalpose sudėtinga ir daug laiko užimanti medinių grindų 
prieži ra nebereikalinga.  

 
             TYLUS: sukurtas siekiant sumažinti skleidžiamą garsą kambaryje. 
 

Produkto aprašymas: 
 
Pagaminta                      Austrijoje.                                                                                                    R šys/spalvos/r šiavimas       
Bendras storis                      3 sluoksnių konstrukcija, 11 mm.                                                                Papildomas apdirbimas: 

Dėvimas kietmedžio  storis      ~ 2,5 mm.                                                                                                    Žr. dabartinį kainų sąrašą 
Apatinis sluoksnis ketvirčiais išpjauta spygliuočio mediena. 

Užrakto tipas „Double-Click” dvigubas šoninis užrakto mechanizmas, 

                                                galiniai užraktai pagaminti iš kietmedžio masyvo. 

Drėgmės reikalavimai oru ir technologiškai džiovinta mediena (8 % ± 1 % drėgnumas). 

Strukt ra                     91% iš atsinaujinančių žaliavų, 8% iš vandens mišinio ir 1% iš 

                                               nekenksmingų sintetinių medžiagų. 

Šildomos grindys idealiai tinka ąžuolas ir uosis. Weitzer Parkett rekomenduoja 

montuoti 

                                               klijuojant. 

Atsparumas ugniai                   Cfl-s1 (sunkiai užsidegantis) – atkreipkite dėmesį į montavimo instrukcijas. 

Šiluminė varža                       0,085 m
2
 K/W 

Atnaujinimas galima šlifuoti kelis kartus. 
Vidutinis medienos kietumas  23-42 N/mm

2
 (priklausomai nuo medienos). 

pagal Brinelį  

 
Ekologiniai sertifikatai         

 

Paviršiai: 
 
 

 PROACTIVE+ – NAT RALUS MATINIS LAKAS 
„ProStrong“ lako atsparumas ir nat rali „ProVital“ išvaizda. Atitinka ONORM C 2354 C klasę (aukščiausias apsaugos 
įbrėžimams ir atsparumo cheminėms medžiagoms standartas). Turintis antistatines ir antibakterines savybes. Atitinka kėdžių 
ratukų bandymo reikalavimus pagal EN 425. Atsparumo slydimo klasė R10 pagal DIN 51130. 

 

Inovacijos: 
 
 

- pažangi, patentuota dvigubo užrakto sistema su didžiausia sukabinimo jėga rinkoje; 
- patentuotas „spaustuko“ principas surakina šoninius ir galinius užraktus vienu judesiu: 

- greitas ir paprastas montavimas/išmontavimas atliekamas vieno žmogaus; 

- gali b ti montuojama klijuojant prie pagrindo. 

- galinio užrakto fiksavimo elementas pagamintas iš pušies masyvo be plastikinių komponentų ir plastifikatorių; 
- stabilizuojantis sluoksnis - spygliuočio mediena su vertikaliai išdėstytomis metinėmis augimo rievėmis. 
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Pastaba: 

 

Medienos matavimuose ir techninėse specifikacijose gali b ti nereikšmingų techninių medžiagos ir gamybos nukrypimų.  
Naujausias techninis statusas, 2015 metų kovo mėnesis. 

 


