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Forbo Flooring Systems is onderdeel van 
de Forbo Groep, wereldleider in vloer-, 
lijm-, en transportsystemen, en biedt een 
compleet assortiment vloerbedekkingen 
voor zowel de projecten- als de 
consumentenmarkt. Hoogwaardige 
linoleum-, vinyl-, textielvloeren en 
schoonloopsystemen combineren 
functionaliteit, kleur en design, zodat u 
voor elke omgeving over een totaalpakket 
aan vloeroplossingen beschikt.
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Inhoud

Basic
Vinyltegel met het kenmerkende Colorex patroon en antistatische eigenschappen

EC
Door Colorex EC te combineren met een geleidende backing, is Colorex Plus EC de eerste vinyl 
loslegtegel voor geleidende vloeren en vloeren voor cleanrooms.

R11
Geschikt voor zwaar industrieel gebruik. Een tegel met verhoogde slipweerstand dankzij het 
antislip noppenoppervlak

Inhoud

Colorex Plus is een homogene vinyltegel die los kan worden gelegd op vrijwel elke ondervloer ongeacht de staat hiervan. 
Een specifieke behandeling of voorbereiding is dus niet meer nodig. Dit betekent dat u niet langer oude, smerige, 
vochtige of broze ondervloeren hoeft te verwijderen. Dankzij de honingraatstructuur aan de onderzijde kunnen Colorex 
Plus tegels direct worden geïnstalleerd op elk soort oppervlak. Hiermee bespaart u dus veel tijd en geld.

Oude epoxyvloeren
Beschadigde 
keramische tegels Afgesleten beton Vochtproblemen ESD-veilige ruimtes

Tijd is geld. Wilt u dat alle werkzaamheden ook tijdens het 
leggen van een nieuwe vloer doorgaan? Dan is Colorex Plus 
de oplossing voor u. De vloer kan snel worden geïnstalleerd 
met eenvoudige hulpmiddelen en is direct beloopbaar. Dit 
betekent dat alle activiteiten door kunnen gaan zonder dat 
u last heeft van stilstandtijd, stank, emissie of stof.

Of bent u misschien op zoek naar een snelle en 
kostenbesparende oplossing voor de renovatie van een 
vloer in een ESD-veilige ruimte of cleanroom? Colorex Plus 
EC is het eerste los te leggen vloersysteem met geleidende 
eigenschappen dat voldoet aan alle huidige internationale 
ESD-eisen.

Een unieke vloeroplossing

Een unieke vloeroplossing

Basic

R11
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Alle pluspunten in een oogopslag

Unieke eigenschappen Voordelen

• Los te leggen op elk type ondervloer • U bespaart op dure, arbeidsintensieve en tijdrovende
voorbewerkingen van de ondervloer

• Ventilerende honingraatstructuur • U heeft geen last van restvocht en dus geen
vochtscherm nodig

• Zwaluwstaartsysteem blijft verborgen •  De tegels kunnen worden gelast, waardoor het oogt
als een eenheid

• Eenvoudig en snel te installeren • U bespaart tijd, de installatie is niet zeer specialistisch

• Eenvoudig en netjes te snijden en te leggen •  U heeft geen duur gereedschap nodig en u heeft geen
last van stof

• Direct beloopbaar • U heeft geen wachttijd voor ingebruikname

• Geen stof, geen emissie, geen verstoringen, geen
bouwterreinachtige omstandigheden

•  Alle bedrijfsactiviteiten kunnen gewoon doorgaan,
er is geen stilstandtijd

• Tegels met het kenmerkende Colorex patroon •  Betrouwbaar. De kwaliteit van het oppervlak is getest
en bewezen

• EC tegel voor continue ESD-bescherming • U heeft geen geleidende lijm nodig

• Zeer geschikt voor zware, dynamische belasting •  Het is geschikt voor zwaar industrieel gebruik en
intensief verkeer

•  De tegels kunnen worden verwijderd, hergebruikt
en gerecycled

• Hergebruik is goed voor het milieu

Alle pluspunten in een oogopslag

Colorex Plus Basic Colorex SD
met 
vochtscherm

Colorex SD
zonder 
vochtscherm

Colorex Plus EC Colorex EC
met 
vochtscherm

Colorex EC 
zonder 
vochtscherm

Kostenvergelijking vloerrenovaties 

Bovenstaande grafiek is gebaseerd op de gemiddelde kosten die op dit moment gelden in de bouwsector.

De renovatie van een industriële vloer is vaak uiterst 
tijdrovend en duur. Vooral als een vochtscherm nodig is 
door restvocht of als het om een ESD-veilige ruimte gaat.

Bovendien gaat het vaak verder dan de directe kosten voor 
materiaal en arbeid. Zo zorgt de stilstandtijd ook voor kosten 
die hoog op kunnen lopen. Dus hoe cruciaal is tijd voor uw 
bedrijf?

Colorex Plus versus standaard Colorex SD/EC

Alle pluspunten in een oogopslag

 Stilstandtijd
 Materiaal en arbeid
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Oppervlak
Colorex Plus is voorzien van een Colorex oppervlak, met 
zijn bewezen kwaliteit en uitmun-tende eigenschappen.

Homogeen materiaal
Het oppervlak en de rug van Colorex Plus is van hetzelfde 
materiaal gemaakt. De rug is gemaakt van gerecy-cled 
productiemateriaal van Colorex tegels, samengesteld en 
gevormd als een stuk door een spuitgietsysteem.

Zwaluwstaartsysteem
In tegenstelling tot traditionele los te leggen tegelsystemen 
zijn Colorex Plus tegels voorzien van een zwaluwstaartsy-
steem dat verborgen blijft. Hierdoor ziet de vloer er aantrek-
kelijker uit. Bovendien kunt u de naden thermisch lassen 
waardoor een hygiënische en optisch egale vloer ontstaat.

Honingraatstructuur
De honingraatstructuur van de rug zorgt voor de stabiliteit, 
robuustheid en belastingscapaciteit van Colorex Plus.

Ventilatie
Colorex Plus is de oplossing tegen restvocht bij nieuwe 
betonvloeren of anhydrietvloeren. De ventilerende honing-
raatstructuur aan de onderzijde van de tegel zorgt voor 
vrije luchtcirculatie. Het natuurlijke droogproces van nieuwe 
ondervloeren wordt hierdoor bevorderd en schimmelvor-
ming en stank worden voorkomen.

Constructie

Verbeterde slipweerstand
Colorex Plus R11 tegels zijn voorzien van een sterk 
oppervlak met reliëfstructuur en hebben een hoge R11 
slipweerstand om aan de veiligheidseisen te voldoen.

Colorex Plus AS / Colorex Plus EC Onderaanzicht Colorex Plus ST 

Constructie Constructie
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Holplintstrook op de rol. 12 m lang, standaardhoogte 15 cm.

Plintprofiel, kan los worden gelegd tussen tegels en wand. 
2500 mm lang x 50 mm breed, rubber.

Frees Om een egale en lasbare verbinding tussen de rand 
van de tegels en de holplint te verkrijgen wordt de verbinding 
thermisch gelast. Frees de tegel langs de naden met een 
geschrikte freesmachine. De freesdiepte moet gelijk zijn aan 
de tegeldikte (exclusief de gegoten rug).

Flexibele voorgevormde uitwendige en inwendige 
hoeken, met een versteviging van hars aan de onderzijde.

1. Het holplintprofiel
wordt los tegen de 
wand gelegd.

3. De voorgevormde
inwendige en 
uitwendige hoeken…

5. Alle componenten
kunnen nu thermisch 
worden gelast voor 
optimale hygiëne en 
functionaliteit.

2. De Colorex Plus
tegels worden 
geplaatst en 
voorzien van een 
groef voor de 
verbinding met de 
holplint.

4. …en de 
holplintstroken 
worden bevestigd 
met contactlijm.

6. Het eindresultaat
met een nette, 
hygiënische 
en waterdichte 
overgang tussen 
vloer en wand.

Accessoires voor vloerafwerking
De naadloze holplint is een geïntegreerd systeem dat zorgt voor een mooie en functionele overgang tussen vloer 
en wand. De holplint is gemaakt van hetzelfde materiaal als de Colorex vloerbedekking. De plint is beschikbaar in 
alle kleuren van de collectie en is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar hygiëne essentieel is.
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ESD-bescherming
De rug van Colorex Plus EC bestaat mede uit zwarte koolstof. 
In combinatie met de toplaag van Colorex EC ontstaat daardoor 
een volledig geleidende vinyltegel. Met Colorex Plus EC 
heeft u uiteraard geen geleidende lijm nodig. De structuur 
van de rug is immers al geleidend. Bovendien zijn alle tegels 
met elkaar verbonden dankzij het nauwsluitende en stevige 
zwaluwstaartsysteem, wat elektrische geleiding tot stand brengt 
voor de gehele vloer.

Hygiënegevoelige omgeving
Dankzij het volkomen gesloten en vlakke Colorex oppervlak 
met zijn bacteriostatische en schimmelwerende 
eigenschappen zijn Colorex Plus Basic en EC ook uitstekend 
geschikt voor toepassingen waar een goede hygiëne essentieel 
is zoals cleanrooms in ziekenhuizen en laboratoria. De tegel is 
bestand tegen sterke ontsmettingsmiddelen en intensieve 
schoonmaakwerkzaamheden.
U kunt de Colorex Plus Basic en Colorex Plus EC vloer afwerken 
met waterdichte holplinten. Deze plinten zijn gemaakt van 
Colorex materiaal met gelaste inwendige en uitwendige 
hoeken.

Prestaties

Stevige drempels voor veiligheid van het personeel en 
om de toegang voor rollend verkeer zoals vorkheftrucks 
gemakkelijker te maken. Beschikbaar in alle kleuren van de 
collectie en gemaakt van hetzelfde materiaal als de Colorex 
vloerbedekking of in grijs pvc. De drempels worden geleverd 
zonder zwaluwstaartverbinding. Ze kunnen vastgelijmd 
worden met polyurethaanlijm of dubbelzijdig tape.

Lasdraden voor Colorex Plus tegels zijn leverbaar in alle 
kleuren van de collectie, in standaard 4 mm diameter en 
rollen van 100 m.

Speciale ventilerende plintoplossingen in een 
grijstint voor industriële toepassingen of om de wand goed 
af te werken. De plinten hebben een stevige MDF-kern, 
die volledig is ommanteld met een chloorvrij kunststof 
profiel. 22 mm brede rand met kleine ventilatiegaatjes. 
Ook beschikbaar zijn inwendige en uitwendige hoeken, en 
verbindingsstukken.

Zware belasting
De honingraatstructuur van de rug heeft een hoge belastings-
capaciteit tegen zowel statische als dynamische belasting. Van 
vorkheftrucks met veel vermogen die rijden op luchtbanden 
tot handpompwagens met kleine polyamide of hardrubberen 
wielen. Alle Colorex Plus tegels zijn bestand tegen zware 
belasting.
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Het renoveren van een oude vloer in een grote en drukke industriële omgeving lijkt haast onmogelijk. U voorziet langdurige 
productieonderbrekingen en een verstoring van de werkzaamheden. Een los te leggen vloersysteem zoals Colorex Plus is in 
de meeste gevallen de enige en beste oplossing.

De indrukbestendigheid en slijtvastheid van 

een homogene, geperste vinyltegel worden 

gecombineerd met de onmiskenbare voordelen 

van een los te leggen vloersysteem.

 - voor algemeen industrieel gebruik 
en renovaties van fabrieksvloeren

Met Colorex Plus Basic kunt u eenvoudig en snel elke fabrieksvloer renoveren. Geen productieonderbrekingen, 
verstoringen of bouwterreinachtige omstandigheden. Met slechts één vloersysteem speelt u in op de verschillende 
wensen en eisen die tegenwoordig gelden voor een moderne fabrieksomgeving. Denk aan sta- of zitwerkplekken, 
interne transportpaden, opslagruimtes, technische afdelingen en zelfs pauzeruimtes.

Colorex Plus Basic is niet geleidend, maar heeft wel antistatische eigenschappen. Met een persoonsoplading van ruim onder 
2 kV verhindert het hinderlijke en soms schadelijke elektrische ontladingen (intern getest conform IEC 61340-4-5 en EN 1815).

Basic

Basic
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Met Colorex Plus EC is de bewezen hoogwaardige 

kwaliteit van de geleidende Colorex EC tegel 

gecombineerd met een uit onder andere zwarte 

koolstof bestaande rug vervaardigd als een stuk 

middels een spuitgietsysteem.

 - de eerste loslegtegel voor
ESD-veilige ruimtes

Met Colorex Plus EC hebben we onze veertig jaar ervaring gebruikt voor het vervaardigen van deze unieke geleidende 
vinyltegels voor een los te leggen vloersysteem.

Dit heeft geresulteerd in volledig geleidende tegels, die met elkaar zijn verbonden door de geleidende rug en het 
nauwsluitende zwaluwstaartsysteem. Daarom hoeft u bij het aarden van een Colorex Plus EC vloer slechts een tegel te 
aarden voor circa iedere 30 m². Gebruik hiervoor een geleidingsdraad of koperstrip en maak deze vast aan de onderzijde 
van de tegel en aard deze.  Voor grotere ruimtes kan ook een raster van koperstrips gebruikt worden i.c.m. een 
geleidende primer.

Kenmerkende prestaties van Colorex Plus EC, gemeten door onafhankelijke testinstituten:

Elektrische weerstand IEC 61340-4-1 6,2 x 104 Ω

Weerstand persoon/schoeisel/
vloersysteem 

IEC 61340-4-5 9,5 x 105 Ω

Persoonsoplading (looptest) IEC 61340-4-5 en ESD STM 97.2 66,4 V
Met ESD-schoenen: weerstand persoon/schoeisel/metaalplaatsysteem: 2,6 x 105 Ω

Colorex Plus EC
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       - bestand tegen zware 
omstandigheden en verbeterde slipweerstand

Als prestaties en veiligheid de hoogste prioriteit hebben en de belastingcapaciteit hoog is, kiest u voor 
Colorex Plus R11. Dankzij de vuilverhullende donkergrijze kleur en het oppervlak met noppenpatroon is 
Colorex Plus R11 ideaal voor ruimtes met intensief verkeer zoals heftrucks. Daarnaast zijn de tegels ook 
geschikt voor productiehallen en fabrieksafdelingen. Ruimtes waar de vloer op een andere manier wordt 
belast.

Vet, olie, chemische producten, hardnekkig vuil en afval. Colorex Plus R11 is er tegen bestand. Los vuil kan 
worden opgezogen en de vloer kan gereinigd worden met schrobmachines met normale borstels. Net als 
bij alle andere Colorex Plus vloeren, hoeven de naden bij Colorex Plus R11 niet gelast te worden bij gebruik 
van natte reinigingsmethodes. Dit is te danken aan de perfect aansluitende zwaluwstaartverbindingen.

Spuitgegoten in één geheel. Het enigszins ruwe, 

gestructureerde noppenoppervlak heeft een 

slipweerstand in de categorie R11.

R11

R11



Sahara

JasmineKiwi

Gobi

Oasis

Quartz

Niagara

AdulaMontblanc

Pacific

Dark grey

EC 62 10 04

EC 62 10 21

EC 62 10 11

EC 62 10 15

EC 62 10 25

AS 61 10 05

AS 61 10 22

AS 61 10 07

AS 61 10 13
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Kleuroverzicht 

Aanvullende kleuren van de Colorex® collectie zijn op aanvraag beschikbaar. Kleurenoverzicht
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Colorex Plus Basic/EC is geschikt voor toepassing in 
de farmaceutische industrie en bijvoorbeeld in 
stofvrije ruimtes zoals cleanrooms.

Het vlakke, compacte en volledig gesloten oppervlak van 
deze tegels is bacteriostatisch en schimmelwerend. Dit is 
te danken aan de producteigenschappen en niet door een 
coating die kan slijten. Bovendien is Colorex Plus Basic/EC 
eenvoudig te reinigen en te onderhouden. Het weerstaat 
zonder problemen intensieve schoonmaakwerkzaamheden 
en agressieve ontsmettingsmiddelen die kenmerkend zijn 
voor ruimtes waar hygiëne essentieel is.

De overgang tussen vloer en wand kan worden afgedicht 
met nette, naadloze plinten en met inwendige en 
uitwendige hoeken. Deze vloeraccessoires zijn gemaakt 
van hetzelfde Colorex materiaal en kunnen thermisch 
worden gelast met de los te leggen tegels. Forbo levert 
alle accessoires die u nodig heeft voor de complete 
installatie van een Colorex vloer. Dit is uniek bij los te leggen 
vloersystemen en is te danken aan onze kennis 
van vinylvloeren in stofvrije en steriele ruimtes.

Hygiënegevoelige 
omgeving

Hygiënegevoelige omgeving Hygiënegevoelige omgeving
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Eenvoudig en snel te installeren

Verpakking en levering Acclimatisering Geleidend

Eenvoudig en netjes te snijden

Lasdraden

Installatie

Colorex Plus tegels zijn verpakt in stabiele en stevige 
houten kratten van 160 stuks = 59,14 m². Kleinere 
hoeveelheden zijn verpakt in dozen (vijf tegels per 
doos) = 1,84 m².

Laat de tegels. voorafgaande aan de installatie, 
minimaal 48 uur acclimatiseren bij een 
temperatuur tussen 18 en 27 graden C in de ruimte 
waarin het wordt geïnstalleerd. Verwijder hiervoor 
de verpakking en leg de tegels op keline, rechte 
stapels van maximaal 20 tegels. Bescherm de 
tegels daarnaast tijdens de opslag tegen extreme 
temperatuurschommelingen.
Zonder correcte acclimatie kunnen 
temperatuurverschillen leiden tot spanning, 
oneffenheden en zichtbare naden. 

Om Colorex Plus EC vloeren te aarden hoeft 
gemiddeld slechts één tegel geaard te worden voor 
elke 30 m². Gebruik hiervoor een geleidingsdraad of 
een koperstrip en bevestig deze aan de onderzijde 
van de tegel. Voor grote ruimtes met een volkomen 
vlakke ondervloer kan ook een raster van zelfklevende 
koperstrips gebruikt worden.

De tegels zijn heel eenvoudig te snijden. Voor rechte 
snijbanen kunt u het best gebruik maken van een 
guillotine snijmachine, die wordt gebruikt voor het 
snijden van high-pressure laminaat (HDF). U kunt ook 
een cirkelzaag of een handbediende decoupeerzaag 
gebruiken. Colorex Plus tegels produceren geen stof 
als ze worden gezaagd, alleen een beetje zaagsel.

Bij Colorex vloeren is thermisch lassen bij normaal 
gebruik niet noodzakelijk maar wel geadviseerd. 
Bij hygiënegevoelige ruimtes of toepassingen waarbij 
grote hoeveelheden vloeistof worden gemorst, 
moeten de naden echter altijd worden gelast. 
Daarnaast kunt u ervoor kiezen de vloer te lassen 
vanwege de aantrekkelijke uitstraling. Een gelaste 
vloer oogt als een eenheid.

Een ploeg van twee deskundige vloerinstallateurs kan 
in een lege ruimte gemiddeld 300 m² vloeroppervlak 
per dag installeren. Er kan direct over Colorex Plus 
tegels gelopen worden. En daarmee zorgen ze 
voor maximale bewegingsvrijheid voor zowel de 
installateurs als medewerkers.
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Forbo FloorCare methode

Direct na installatie
• Verwijder stof en vuil met een stofzuiger
• Schrob de vloer met de éénschijfsmachine (laag toerental). Gebruik hierbij de groene pad,

water en een neutraal reinigingsmiddel
• Neem vuil water op met een waterzuiger
• Laat de vloer drogen
• Wrijf de vloer op met een éénschijfsmachine (laag toerental). Gebruik hierbij de rode pad

om het oorspronkelijk vlakke oppervlak van de vloer te herstellen.
• Voor Colorex Plus EC geleidende vloeren geldt dat coatings, sealers of

onderhoudsproducten de geleidende prestaties van de vloer kunnen aantasten. Controleer
daarom altijd of het product geschikt is voor gebruik op geleidende vloeren.

Regelmatige reiniging voor kleine en weinig belopen ruimtes
• Verwijder stof en vuil met een wegwerp microvezeldoek of met een stofzuiger

• Verwijder vlekken met een vochtige mop

Periodieke reiniging voor grote en veelbelopen ruimtes
• Breng een spraylaag aan met de éénschijfsmachine (laag toerental) die u voorziet van de

rode opwrijfpad

• U kunt hiervoor ook een schrobzuigmachine met rode pad gebruiken

Incidenteel onderhoud
• Schrob de vloer met de éénschijfsmachine (laag toerental). Gebruik hierbij de groene pad,

water en een neutraal reinigingsmiddel
• Neem vies water op met een waterzuiger
• Laat de vloer drogen
• Wrijf de vloer op met een éénschijfsmachine (laag toerental). Gebruik hierbij de rode pad

om het oorspronkelijk vlakke oppervlak van de vloer te herstellen.

• Voor grote ruimtes kunt u ook de schrobzuigmachine met groene schrobpad gebruiken.
• Wrijf de vloer vervolgens op met een rode opwrijfpad.

Reinigen na installatie
• Verwijder stof en vuil met een stofzuiger en opzetborstel.

• Schrob de vloer met de éénschijfsmachine. Gebruik hierbij water, een neutraal
reinigingsmiddel en een schrobpad of -borstel.

• Neem vuil water op met een waterzuiger

Dagelijks
• Zuig de vloer met een stofzuiger met opzetborstel

• Verwijder vlekken met een vochtige mop

Periodieke reiniging en incidenteel onderhoud
• Schrob de vloer met de éénschijfsmachine. Gebruik hierbij water, een neutraal

reinigingsmiddel en een schrobpad of -borstel.
• Neem vuil water op met een waterzuiger

• U kunt ook een schrobzuigmachine met schrobpad of -borstel gebruiken

In vinyl kan, door inwerking van o.a. rubber en vloerstoffen, migratie onstaan. In tegenstelling tot andere
vinylvloeren is dit bij Colorex onzichtbaar te herstellen.

Forbo FloorCare methode Forbo FloorCare methode

Basic/ R11
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Algemeen Akoestisch Geleidend Dissipatief Tegels Anti-slip

Marmoleum ● ●

Marmoleum Acoustic ●

Marmoleum Ohmex ●

Marmoleum Decibel ●

Marmoleum Sport

Marmoleum Modular ●

Eternal ●

●

●

Surestep ● ●

Safestep ●

Eternal wood Decibel ●

 

Colorex SD

Colorex EC ● ●

Colorex Plus EC ● ●

Colorex Plus Basic ● ●

Colorex Plus R11 ● ●

Forbo Flooring collecties
Bij Forbo Flooring Systems vindt u de meest uitgebreide collectie vinylvloerbedekkingen voor de projectenmarkt. 

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste productseries.

Forbo Flooring Collecties Technische specificaties

EN 14041

Technische specificaties
Colorex Plus voldoet aan de eisen van EN 649

Colorex Plus Basic Colorex Plus EC Colorex Plus R11

Dikte totaal EN 428 10.5 mm 10.5 mm 10.5 mm

Toplaag vlak vlak noppenpatroon

Collectie omvang 5 5 1

Zeer zwaar commercieel gebruik EN 685 34 34 34

Algemeen industrieel gebruik EN 685 43 43 43

Tegelformaat (zonder 
zwaluwstaarten) EN 427 608x608 mm 608x608 mm 608x608 mm

Gewicht tegel 4.6 kg 4.6 kg 4.2 kg

Dimensiestabiliteit EN 434 < 0.4% < 0.4% < 0.4%

Totaal gewicht EN 430 12.4 kg/m2 12.4 kg/m2 11.4 kg/m2

Slijtvastheid EN 660-1 Groep M Groep M n.a.

Lichtechtheid EN 20 105-B02 ≥6 ≥6 ≥6

Weerstand tegen chemicaliën EN 423 Uitstekend  Uitstekend  Uitstekend

Slipweerstand DIN 51130 R9 R9 R11

Elektrische weerstand IEC 61340-4-1
– < 1 x 106 Ω –

EN 1081 (R1; R2)

Contactgeluidreductie EN ISO 140-8 12 dB 12 dB 12 dB

Persoonsoplading - Looptest IEC 61340-4-5

ANSI/ESD STM 97.2 < 2 kV < 70 V < 2 kV

EN 1815

Thermische uitzettingscoëfficiënt 0.11 mm/m°C 0.11 mm/m°C 0.11 mm/m°C
Belastingsweerstand (prestaties 
kunnen variëren, afhankelijk van 
de omstandigheden)

Mechanische pallettrucks en vorkheftrucks: totaal gewicht tot aan 
2,5 ton met harde wielen en tot aan 5 ton met luchtbanden.
Statische belasting: 50 kg/cm² - Dynamische belasting: 90 kg/cm²

Verzendunits 160 tegels = 59,14 m²/krat
5 tegels = 1,84 m²/krat

Colorex Plus voldoet aan de eisen van EN 14041

Brandgedrag EN 13501-1 Bfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1

Slipweerstand EN 13893 DS: > 0.50 DS: > 0.50 DS: > 0.50

Persoonsoplading EN 1815 < 2 kV < 2 kV < 2 kV

Elektrische weerstand EN 1081 n.a. < 106 Ω n.a.

Ten aanzien van de informatie van deze brochure is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kunnen er druk-, zet- en/of 

typefouten in voorkomen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. De getoonde kleuren in deze brochure zijn een benadering van de 

daadwerkelijke kleur van de vloerbedekking. Om het product te beoordelen adviseren wij u een staal aan te vragen.

Allura ●

Allura Flex ●




