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Vinylová podlaha AFIRMAX – HD mineral  4 mm / 0,3 mm 

                                     

Voděodolná podlaha bez obsahu PVC a ftalátů Arbiton AFIRMAX představuje jedinečný výrobek, který 
v sobě skloubil vlastnosti RCB (rigidní - pevné podlahy) a vinylové, tiché a na dotyk příjemné vrstvy. 
Podlaha je 100% voděodolná, 100% recyklovatelná. Mikrofáze V4. 

Základ podlahy tvoří kombinace přírodních minerálů a pokročilých polymerů. Pečlivě vybraný poměr 
zajišťuje maximální výkon podlahy. HD minerální jádro v kombinaci se zámkovým spojem 2G Välinge, 
představuje extrémně silný uzamykací systém, který dává celému podlahovému systému maximum 
trvanlivosti. Přes malou tloušťku desky 4,5 mm, je zámek 2x silnější než průměrné zámky click vinylových 
podlah dostupných na trhu. HD minerální jádro také znamená vysokou rozměrovou stabilitu podlahy i ve 
velmi slunných místnostech. Nabízí minimálně dvakrát vyšší rozměrovou stabilitu podlahy v porovnání s 
tradičními LVT. 

Velmi nízký tepelný odpor podlahy znamená efektivnější využití podlahového vytápění. Díky minerálnímu 
jádru HD je zapotřebí méně paliva pro podlahové vytápění a více než 60% méně uhlíku se uvolní do 
atmosféry z jedné domácnosti každý rok. Použití elektrického podlahového vytápění je možné. Použitý 
systém ale musí garantovat maximální povrchovou teplotu podlahy 27°C a homogenní rozdělení tepla po 
celém povrchu podlahy. Třída zátěže 31, požární odolnost Bfl. 

Parametry 

Parametr Popis 

Typ Vinylová 

Provedení Plovoucí 

Zátěž 31 

Vzor Prkno 

Fáze V4 

Tón Střední 

Povrchová úprava PU 

Rozměry 4,3 x 180 x 1220 mm 

Balení m2 2,196 - 10 lamel 

Zaruka let 15 v domácnosti 

Hmotnost balení 19,9 

Tloušťka 4,0 

Nášlapná vrstva 0,3 

Podlahové topení Ano 

Tepelný odpor m2K/W 0,033 

Spoj Zámkový 

Nosná deska Vinyl 

Požární klasifikace Bfl-s1 

Útlum kročejového hluku dB 20 

Protiskluznost DS. / R9 


