
Projectvinyl Eternal 
Productomschrijving  

Eternal is een hoogwaardige projectvinyl, leverbaar in banen van 200 cm breed, met 

een gekalanderde rug en versterkt met glasvlies. De Eternal is bijzonder slijtvast door 

zijn sterke gekalanderde slijtlaag die is voorzien van een polyurethaan topcoating die 

garant staat voor een lange levensduur. 

Verwerking 

Voor Eternal is een vloertemperatuur van minimaal 13°C, een omgevingstemperatuur 

van minimaal 17°C en een voorafgaande acclimatisering van het materiaal vereist. 

De banen Eternal Wood in dezelfde richting leggen (niet storten). De banen Eternal 
Colour en Eternal Material om en om verwerken (storten ).
De 2 kleuren shaded space en 4 kleuren gradient naar eigen smaak storten of niet 

strorten Eternal wordt geplakt met de 540 of 640 EuroSafe Special, oplosmiddelvrije 

lijm. De lijm opbrengen met een fijnvertande lijmkam A2. 

Tenminste één dag na het leggen, de naden 3,5 mm breed uitgutsen of frezen. 

Vervolgens de naden met lasdraad thermisch aflassen. 

Ondervloeren 

Dienen drukvast, blijvend droog, vlak, scheurvrij en schoon te zijn. Houten vloeren 

dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn. Vrijdragende steenachtige 

ondervloeren en cementgebonden ondervloeren mogen maximaal 2,5% vocht 

bevatten, anhydrietgebonden ondervloeren mogen maximaal 0,5% bevatten, beide 

gemeten met een CM vochtmeter. Niet vrijdragende steenachtige ondervloeren en 

cementgebonden ondervloeren waarbij de kans bestaat op optrekkend vocht, vereisen 

een deugdelijke vochtisolatie.  

Vloeren onder het maaiveld vereisen een speciaal advies.  

Voor vragen: raadpleeg de afdeling Technische Adviezen.  

Verzorging 

De keuze van het verzorgingssysteem hangt af van de mate, waarin de vloer wordt 

gebruikt, de mate van aangehechte verontreiniging en het al dan niet beschikbaar zijn 

van een reinigingsmachine. De Zeepfilmmethode of Spraymethode zijn twee 

verzorgingssystemen die uitstekend geschikt zijn voor het onderhoud van projectvinyl 

Eternal. 

De Eternal collectie is geschikt om zonder het aanbrengen van een polymeer in gebruik 

te nemen.. 



 

 

 

  

Technische gegevens Eternal  

 

 
 

 

Dikte totaal EN-ISO 24346 2,0 mm

Dikte toplaag EN-ISO 24340 0,7 mm

Breed EN-ISO 24341 200 cm

Rollengte EN-ISO 24341 ca. 25 m1

Antistatisch EN 1815 ja

Persoonsoplading EN 1815 ≤ 2 kV

Doorgangsweerstand EN 1081 > 1 x 1010 Ohm

Brand- en rookgedrag EN 13501-1 Bfl-s1

Contactgeluidreductie ΔG Lw ISO 717-2 6 dB

Dimensie stabiliteit EN 435 < 0,1 %

Geschikt voor bureaurolstoelen EN-ISO 23999 Ja

Kleurechtheid ISO 105-B02 blauwschaal ≥6

Resistentie tegen chemicalien EN-ISO 26787 Bestand tegen 

de meest 

gebruikelijke 

huishoud 

chemicalien.

Slijtweerstand EN 660-1 T

Slipweerstand DIN 51130 R 10

Slipweerstand EN 13893 DS - µg > 0,30

Toepassingsgebied EN 685 klasse 34 - 43

Weerstand tegen indrukken EN-ISO 24343 ≤ 0,05 mm

Warmteweerstand EN 12664 Geschikt voor 

vloerver-

warming


