
PRODUKT:

TYP:

OPIS I ZASTOSOWANIE PRODUKTU:

WŁASNOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE:
j.m. Wymagania Metoda badań

[g/m²] 700 ± 10% PN-EN ISO 23997:2012

[mm] 5 ± 0,5 PN-EN 823:2013
[mm] 1000 ± 1 PN-EN 823:2013

[mm/m] ≤ 3,0 PN-EN 324-2:1999

[%] ≤ 35
PN-EN 12087:2000          

A1:2006
brak pęknięć po 

stronie 
zewnętrznej i 

tylnej

PN-EN 14499:2006

[N] ≥ 15 PN-EN ISO 13934-1:2013
czerwony

Dopuszcza się inne długości i szerokości odcinków, po uzgodnieniu między producentem i odbiorcą.

CERTYFIKATY I ATESTY:
APROBATA TECHNICZNA ITB wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
ATEST HIGIENICZNY wydany przez Akademię Medyczną w Gdańsku na pianki wtórnie spienione, z których produkowany jest Pianomat.

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

lub uszkodzeniem mechanicznym. Warunki pakowania mogą być uzgodnione między producentem a odbiorcą.
Piano Carpet 5 mm mm należy przechowywać w suchych i czystych pomieszczeniach, z dala od otwartych źródeł ognia, pozostawiając 
przestrzenie umożliwiajace swobodny dostęp.
Piano Carpet 5 mm przewozić należy krytymi i czystymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi  przepisami transportowymi. 

Odprność na załamanie i pękanie

Siła zrywająca w kierunku wzdłużnym
Kolor w wersji trudnopalnej

Piano Carpet 5 mm jest dostarczany w postaci zrolowanej, w odcinkach o długości ok. 15 m (± 5%) i szerokości 1 m (± 1mm).

Raport potwierdzający trudnopalność dla pianki w kolorze czerwonym wydany przez Zachodniopomorski Uniwesytet Technologiczny w Szczecinie.

Piano Carpet 5 mm powinien być opakowany, przechowywany i transportowany w sposób zapewniający zabe zpieczenie przed zniszczeniem 

Wyszczególnienie
Masa powierzchniowa

Grubość
Szerokość
Prostoliniowość - dopuszczalna odchyłka prostoliniowości

Nasiąkliwość długotrwała po 24 godzinach

MATA Z PIANKI POLIURETANOWEJ PIANOMAT

Piano Carpet 5mm wykonany jest z elastycznej pianki poliuretanowej wtórnie spienionej, o otwartej strukturze porowatej.
Piano Carpet 5mm jest przeznaczony do stosowania jako elastyczne podkłady bezpośrednie pod wykładziny dywanowe.
Piano Carpet 5mm może być laminowany tkaniną lub folią paroizolacyjną.
Piano Carpet 5mm jest wykonany w wersji trudnopalnej zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Bfl - s1.
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Piano Carpet Czerwony 5 mm

wolne


