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allura
Luxury Vinyl Tiles

Konsten att skapa golv

Allura

Vi har tagit fram en helt ny Forbo Allura-kollektion med hjälp av de allra
senaste metoderna och processerna för att tillverka LVT plattor. Det ger så
realistiskt och naturligt materialuttryck som möjligt. I kollektionen finner du

I NNEHÅLL

både verklighetstrogna och abstrakta mönster och förfinad finess.
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Allura i andra segment

LVT (Luxury Vinyl Tiles), har blivit en egen
golvkategori som snabbt vunnit ny mark
inom flera olika marknadssegment. I butiker,
fritidsanläggningar, hotell, kontor, skolor och
vårdinrättningar betraktas LVT som ett
högprestandagolv som är enkelt att lägga
och sköta och både ser ut och känns som
naturligt material, oavsett om det ska
föreställa trä, sten eller något abstrakt. Liksom
ofta när en trend utvecklas har utbudet av
LVT-produkter fullkomligt exploderat. Men
det är viktigt att kunna avgöra kvaliteten hos
dessa produkter. Forbos Allura LVT är här för
att stanna. Dess unika design har utformats
med naturmaterial som mall med förfinade
ådringar och strukturer. Kopian är så
verklighetstrogen att den lätt skulle kunna
tas för original. Även om designen är
tilltalande och skapar den särskilda stämning
som önskas finns det andra viktiga faktorer
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att ta hänsyn till när det gäller professionella
golv: snygg golvläggning, perfekt
dimensionsstabilitet, golv som är lätta att
underhålla och behåller sitt utseende utan
extra polering eller täta underhållsintervall.
Slutligen kan vår LVT även uppvisa dokumenterade hållbarhetskriterier som gör
produkten till ett självklart förstahandsval.
Detta är vinyl som är ftalatfri och innehåller
återvunnet råmaterial och som har producerats genom användning av grön energi i
effektiva tillverkningsprocesser med
imponerande 100 % återvinningskapacitet.
Ägna därför gärna en stund åt att bekanta
dig med vår nya Forbo Allura LVT-kollektion.
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D E SI G N
Alla Forbo Allura-mönster är unika i denna kollektion. Trä, sten och
abstrakta mönster skapas från 4 m breda cylindrar med en omkrets på
1,5 m och med fyra till sex olika kulörtoner i samma platta samt
verklighetstrogna präglingsstrukturer. Tillsammans med den matta
ytbehandlingen ger detta branschens bästa mönster.

Att designa
en klassiker
är den stora
utmaningen

T I L LV E R K N I N G

En miljö påverkas av golvets mönster på
många olika sätt. De kan vara stillsamma,
rogivande eller framträdande och väcka
rummets egen karaktär till liv. Ett golv kan
också utgöra en dominerande
faktor som annan inredning utgår från.
Dagens golv har är inte sällan lekfulla och i

”Att ta fram Allura-kollektionen var en spännande
resa där vi kombinerade våra insikter i trenderna
inom design och arkitektur med användningen av
naturmaterial.”
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harmoni med miljön. Att blanda och
matcha plankstorlekar, färger och
materialtuttryck med varandra skapar

individuella golv. Allura-kollektionen har
tagits fram för att erbjuda det breda
spektrum som ett golv kan ha.

Forbos Allura-kollektioner tillverkas
i Europa, fria från ftalater, med
ultramoderna produktionsprocesser

Det viktigaste för oss är att våra golv har ett
individuellt och naturligt uttryck som gör att
man inte tänker på att plattorna och
plankorna egentligen är plattor och plankor
utan utgör en harmonisk golvyta som
kommer till liv genom att vara ett golv med
uttryck, förfining och finess.
Eftersom vi kan designa golvet på samma
detaljnivå som i naturmaterialet syns
knappast några upprepningar i plankorna
eller plattorna efter tillskärning. På så sätt
blir plankorna i en och samma förpackning
verkligen olika och gör golvet unikt.

som levererar produkter av högsta
kvalitet och med extremt god
dimensionsstabilitet. Grön energi
som används i produktionen och
100 % återvinningskapacitet gör det
till det mest hållbara alternativet
inom LVT.

Forbo Allura byggs upp kring en kärna av
glasfibernonwoven som tillsammans med
den komplexa uppbyggnaden av olika skikt,
däribland ett kalandrerat underskikt av
återvunnet material, resulterar i en
produktbas som ger ett perfekt underlag för
tryckning och prägling av de
verklighetstrogna mönster som våra
formgivare har tagit fram. All tryckning sker
med vattenbaserade bläckfärger och för
slitskiktet används samma
ytbehandling som för våra
projektvinylkollektioner, som har långt över
tio års dokumenterad prestanda.
Den färdiga folien rullas upp och får vila så
att den mjukas upp. När folien sedan rullas ut
igen sker en andra uppmjukning som
förebereder den för ultraljudsskärningen. De

helautomatiserade maskinerna flyttar bladet
snabbt från vänster till höger och uppåt och
nedåt över en bestämd sektion av folien.
Bearbetningen går smidigt och effektivt med
minimalt med spill (endast 1–2 cm på var
sida av den 4 m breda folien) tills nästa
sektion av folien bearbetas på samma sätt.
Fasningen sker på ett liknande sätt och
därefter avrundas tillverkningsprocessen av
en automatisk kontroll och paketering.
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Produktens användning
PROD U K T OC H
LÄGGN IN G

Hotell, De Nerderlanden, Holland

Allura innebär kvalitet i minsta detalj. De flexibla plankorna
underlättar tillskärningen och läggningen. De exakta måtten och
dimensionsstabiliteten resulterar alltid i ett golv med en perfekt
passform.

Allura erbjuder
• Enkelt underhåll
• Verklighetstrogna färger och ultramatt ytbehandling
• Utseende med optimal beständighet
• Ingen användning av polymerer och bestående låg ytglans
• Golv som kommer till liv

ÖVERSIKT ÖVER STRIPES
f62416 natural concrete

f61255 natural seagrass

f61257 timber seagrass

f60074 black oak

f60003 light maple

Säljkontor, Gdansk, Polen

ALLURA, EN MÅNGSIDIG KOLLEK TION MED PRODUK TER
F Ö R Ä N N U F L E R A N VÄ N D N I N G S O M R Å D E N

f63624 silver

LVT är fortfarande ganska nytt inom
f60127 mud

golvbranschen. Men det modulära
formatet har gjort det till ett

f60128 charcoal

attraktivt alternativ inom flera
användningsområden där

f60126 concrete

effektivitet och mönsterkvalitet går
hand i hand.

f63710 snow

f63412 gold

LVT började som ett alternativ till annat
vinyl-, linoleum eller parkettgolv och byggde
på plattor. Produkterna hade en karakteristisk
design och var en realistisk imitation av
materialet de skulle föreställa, till exempel
trä, sten, metall, glas eller textil. De otaliga
mönsteralternativen och det faktum att de
blev bättre allt eftersom tekniken utvecklades gjorde det möjligt att välja ett trägolv
som inte flisades sig, glipade eller knarrade.
Eller ett sten- eller keramikgolv som var skönt
och varmt att gå på. Metallimitation som inte
korroderade eller glas som inte knäcktes.
LVT var dessutom enkelt att lägga och blev
snabbt en produktlösning som kombinerade
designgolv med funktion och effektivitet för
alla användningsområden.

Ett modulärt golv ger många fördelar för
såväl handlare som slutanvändare. Förpackningarna är lätta och enkla att hantera,
tranportera och bära. Plattor och plankor är
enkla att lägga, vilket möjliggör ett snabbt
lagt golv som är färdigt att användas samma
dag. Med verklighetstrogna mönster är det
inte konstigt att trenden håller i sig.

f63413 copper
6
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BUTIKER

För många av oss som arbetar med golv
är LVT det perfekta butiksgolvet. Det är
snabbt och enkelt att lägga, kräver lite
underhåll och kan förvandla en hel
butikslokal eller en avdelning i ett varuhus
över en natt. Forbo Allura finns i många
olika produktvarianter och mönster. Totalt
finns det över 200 individuellt
designade artiklar. När det gäller
butikslokaler är just den unika designen,
som matchar varumärket eller företagsprofilen, oerhört viktig. Forbo kan färga
om, sno runt eller ta fram alla tänkbara
mönster. Oavsett om det ska vara en
imitation av ett visst träslag eller av
betong eller en abstrakt färg- eller
mönsterkombination i alla nödvändiga
storlekar, så kan Forbo erbjuda en lösning
för det.

W60078
light rustic oak

S62487
camel sand

S62486
clay sand

S62356
desert limestone

S62357
grey limestone

S62406
black slate

Affärer, affärer, affärer …
Klädbutik, elektronikkedja, mataffär,
presentbutik, bokhandel eller varuhus – det
finns alltid en Forbo Allura-design som
passar.

Kläder

Livsmedel
Parfymer
Elektronik

Blommor

BUTIKER
Märkesvaror
Smycken
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S62418
concrete charcoal

S62415
grigio concrete

W60084
bleached rustic pine
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HOTELL/
FRITIDSANLÄGGNINGAR

Forbo Allura är inte bara ett golv som är
praktiskt och rejält. Det utstrålar också
äkthet och skapar stämning. Därför är
Allura ett idealiskt golv för hårt trafikerade
utrymmen på hotell, restauranger,
vänthallar, barer och sällskapsrum som
alla kan inredas i sin egen stil. Färgerna i
Allura LVT är avstämda mellan de
olika artiklarna, vilket gör det enkelt att
dela in större områden i zoner och att
blanda och matcha olika mönster för att
skapa personlighet.

W60162
black reclaimed wood

W60161
grey reclaimed wood

W60163
white reclaimed wood

W60166
green reclaimed wood

W60164
blue reclaimed wood

W60165
pink reclaimed wood

Allura-lösningarna är hygieniska, varma
att gå på, ljuddämpande och mycket
praktiska att rengöra och sköta. Och
dessutom håller sig Allura-golven lika fina
år efter år.
A63686
indigo textile

A63675
bright ocean stripe

Lobby

Bar

A63716
sky scales

Obegränsade valmöjligheter
I Allura-sortimentet ingår även en särskild
premiumkollektion, lösliggande plattor, klickplattor och
speciallösningar för krävande miljöer. Mer information
hittar du på Forbos webbplats.

Hotell
Gym

HOTELL/
FRITIDSANLÄGGNINGAR

W60186
white weathered oak

Hörsal

Restaurang
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Skönhet och spa
W60185
anthracite weathered oak

OFFENTLIGA
MILJÖER, VÅRD OCH
UTBILDNING

A63686
indigo textile

Kanske är de institutionella miljöerna inom
offentlig förvaltning, vård och utbildning
inte det första man tänker på när det gäller
design och LVT. Men allt oftare möts vi av
en informell och inbjudande atmosfär på
våra arbetsplatser, skolor och sjukhus.
Allura kan här erbjuda en perfekt anpassad
golvlösning, allt efter ändamål. Jämfört
med de naturliga alternativen som trä och
sten är Allura mer hygieniskt och skönare
att gå på. Allura skapar personliga miljöer
som är trivsamma och behagliga att arbeta,
studera och leka i.

W60152
grey raw timber

W60151
white raw timber

W60163
white reclaimed wood

W60165
white reclaimed wood

A63714
jade scales

A63717
mist scales

Atrium

Klassrum
Showroom
Utställningslokal

Vestibul

OFFENTLIGA
MILJÖER

Kontor

A63694
dark vertical stripes
A63624
silver metal brush

Möteslokal

Lokaler med karaktär
Den institutionella miljön där vi arbetar och organiserar vårt samhälle håller på att
bli en trevligare plats där färg och naturliga inslag får allt större betydelse.

Samtalsrum
Reception

W60300
central oak

Väntrum

12

13
S62473
light oxidized steel

allura

wood | stone | abstract

Varje träslag har sin naturliga
form. Färger, ådringar,
plankstorlekar och präglingar
återger naturmaterialet på ett
verklighetstroget sätt.

W60065
honey elegant oak

W60078
light rustic oak

W60070
american oak

W60071
french oak

W60153
natural raw timber

W60150
brown raw timber

W60075
forest green oak

W60150
brown raw timber

W61226
ocean tigerwood

W61228
soft tigerwood

W60300
central oak

A63703
copper mesh

A63607
silver weave

A63685
natural textile

W60091
bright rustic pine

S62486
clay sand
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W60004
golden cherry

W60063
waxed oak

W60063
waxed oak

W60300
central oak

W60026
classic beech

W61255
natural seagrass

W60302
deep country oak

NÄR DET INTE
RÄCKER MED
AT T B A R A S E B R A U T

W61257
timber seagrass

A63684
coloured textile

S62474
rusty oxidized steel

W60187
natural weathered oak

S62429
warm metal

A63703
copper mesh
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allura

wood | stone | abstract

GER EN KÄNSLA
av välbehag

Golv som ser naturliga ut och
där inget mönster upprepas
i någon planka. Forbos
hantverk inom trädesign
uppvisar varma, eleganta,
verklighetstrogna golv med
såväl fina skiftningar som
utrycksfulla, moderna träslag.
Golv som skapar rymd och
lyser upp din miljö.

S62488
white sand

A63710
snow scales

W60003
light maple

W61259
white seagrass

W60003 | W60150 | W60151 | W60163
light maple | brown raw timber | white raw timber | white reclaimed wood

W60305
light honey oak

S62487
camel sand

W60084
bleached rustic pine
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W60066
frost elegant oak

S62405
blue slate

W61259
white seagrass

W60301
whitened oak

S62489
silver sand

A63702
metal mesh

W61218
silver snakewood

W60151
white raw timber

W60186
white weathered oak

S62487
camel sand

W60066
frost elegant oak

W60163
white reclaimed wood

S62412
warm concrete

W60082
natural rustic pine

A63717
mist scales

W60064
whitewash elegant oak

W61253
oyster seagrass

S62416
natural concrete

S62415
grigio concrete

W60084
bleached rustic pine

S62356
desert limestone

W60152
grey raw timber
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allura

Det känns som att gå på
natursten. Mineral, sliteffekter
och en palett av reliefmönster
skapar möjligheter för
funktionella miljöer. De
rogivande nyanserna och den
fina detaljrikedomen i våra
mönster erbjuder alternativ för
alla typer av utrymmen.

S62357
grey limestone

wood | stone | abstract

A63715
violet scales

A63716
sky scales

S62357
grey limestone

A63698
pastel horizontal stripe

A63624
silver metal brush

A63625
nickel metal brush

W60147
grey vintage oak

W60146
muted vintage oak

A63697
pastel vertical stripe

S62473
light oxidized steel

W60148
pastel vintage oak

A63697 | A63698 | A63714
pastel vertical stripe | pastel horizontal stripe | jade scales

A63672
spring forest stripe

A63712
dragon scales

S62475
emerald oxidized steel

A63672
spring forest stripe

W60164
blue reclaimed wood

W60087
silver rustic pine

A63460
silver metal scratch

A63714
jade scales

A63469
anthracite metal scratch

S62475
emerald oxidized steel

A63675
bright ocean stripe

TIDLÖS
elegans
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W60161 | W60162 | W60164 | W60166
grey reclaimed wood | black reclaimed wood | blue reclaimed wood | green reclaimed wood

W60161
grey reclaimed wood

W60166
green reclaimed wood
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allura

Spännande abstrakta mönster
för dem som vill göra ett starkt
intryck eller för områden som
behöver sticka ut. Solida färger
och linjära mönster kan blandas
och matchas. Med Forbos unika
tillverkningsprocess är det också
möjligt producera i XL-storlek
och anpassa golven efter
personlig stil eller
varumärkesprofil.

wood | stone | abstract

URBAN
LIVSSTIL

A63715
violet scales

FÖR URBANA
PROFFS

W60165
pink reclaimed wood

W60162
black reclaimed wood

S62408
grey slate

W60187
natural weathered oak

S62425
cool metal

W60185
anthracite weathered oak

W60074
black rustic oak

A63711
night scales

W60074
black rustic oak

A63695
dark horizontal stripe

A63713
plum scales

S62418
charcoal concrete

S62429
warm metal

S62475
emerald oxidized steel

W60154
anthracite raw timber

A63694
dark vertical stripe

A63694 | W60300
dark vertical stripe | central oak

W61252
black seagrass
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W61217
black snakewood

A63686
indigo textile

A63686
indigo textile

S62406/07
black slate

S62406/07
black slate

W60306
rustic anthracite oak
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FLER ALLURA LVTKOLLEKTIONER

allura premium

Allura premium
Med Allura premium presenterar Forbo en
specialkollektion av sex exklusiva mönster i ett
begränsat antal färger och som utmärker sig
genom sitt karakteristiska materialuttryck. Allura
premium bjuder på en överraskande kollektion
med trä och buffelhorn, varav samtliga har
skapats genom innovativa designprocesser som
resulterar i en överlägsen kollektion av LVTplattor. Allura premium har ett slitskikt på 0,7
och finns i olika plankstorlekar.
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allura colour

Allura Colour
LVT:s popularitet gör att vissa användningsområden faktiskt fungerar bättre med en specialiserad produkt. Allura Colour erbjuder ett tåligt och
mycket hållbart alternativ till keramikplattor.
Allura Colour både har rätt utseende och är
effektivt att lägga och enkelt att sköta. Det är
idealiskt i krävande kontors- och butiksmiljöer,
framförallt för ytor som är hårt trafikerade med
tung last. Oavsett om du är ute efter ett ljust och
färgstarkt golv eller vill ha ett naturstensliknande
utseende på ditt golv är Allura Colour lösningen
för dig.

allura flex

Allura Flex
Lösliggande plattor har varit en specialkategori
för särskilda ändamål. Men i dag betraktas den
lösliggande plattan som en perfekt lösning för
LVT-golv som kräver snabb läggning och
omedelbar användning. Allura Flex är idealisk för
ett installationsgolv. Kollektionen omfattar såväl
trä- och stenmönster som abstrakta mönster
som liknar textil eller metallplattor. Plattorna
läggs utan att behöva inte limmas fast i
undergolvet. Allura Flex tillverkas i Europa och
utgör ett komplement till Forbo Allura-erbjudandet.

allura click

Allura Click
Klicksystem i LVT har blivit mycket populärt men
förknippas ofta med hemmabyggarmarknaden.
Forbos Allura klick har tagits fram för den
professionella och halvprofessionella marknaden. Det patenterade nedåtvinklade klicksystemet är starkt och den exakta skärningen av
kanten säkerställer en snabb och smidig
läggning. Allura Click finns i både verklighetstrogna och realistiska trä- och stenmönster samt
i olika plankstorlekar.

allura form

Allura Form
Vill du tänja gränserna för vad som är möjligt
med lyxiga vinylplattor? Med inspiration från
aktuella och nya trender har Allura Form utökat
grundkonceptet med nya former och större
storlekar och blandar och matchar modulsystem med nya färger och mönster.
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FLER FORBO
FLOORINGKOLLEKTIONER

linoleum

Linoleum
Som världsledande inom linoleumgolvlösningar
kan Forbo erbjuda ett enormt utbud av
naturliga golvbeläggningar av linoleum och
linoleumytor för möbler och väggbeklädnad.
Med över 100 års erfarenhet och moderna
tillverkningsmetoder skapar vi i dag de mest
slitstarka och hållbara fjädrande golvbeläggningar som finns att tillgå. Beståndsdelarna i
linoleum är linfröolja, harts, trämjöl och kalksten,
vilket gör det till en ren naturprodukt som kan
används i såväl kommersiella miljöer som i
bostäder.
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flotex

Flotex flockade golv
Flotex är golvbeläggningar som består av
högteknologiska textiler och kännetecknas av
att de är sköna och varma att gå på och har
utmärkta egenskaper när det gäller rengöring
och hygien. Den täta ytan av nylon 6.6-fibrer
(över 70 miljoner per kvadratmeter) ger ett
slitstarkt och extremt hållbart golv som tål hård
trafik och tung belastning. Flotex-mönstren
finns i flera olika färger. Med digitalt tryck blir
färgerna klara och naturliga och ett oändligt
antal mönster och kollektioner kan skapas.

textilplattor

Textilplattor
Vår kollektion av textilplattor innehåller allt från
produkter med öglad eller skuren lugg till
mycket exklusiva plattor med Fusion Bonding
och finns i över 180 färger och färgkombinationer. Textilplattkollektionerna är
lämpliga för såväl kontor och fritidsanläggningar
som sjukhusmiljöer. Våra textilplattor finns i
många olika varianter, allt från oregelbundna
plattor till heltäckningsmattor.

entrégolv

Entrémattor
Skapandet av en bättre miljö börjar i entrén. För
att undvika att vatten, sand, lera och grus dras
med in i byggnaden är ett ordentligt entrégolv
en bra barriär. Coral entrégolv har utformats för
att absorbera fukt och fånga upp smuts från
skor och hjul på vägen in i byggnaden.
Entrégolven kan bidra till att sänka kostnaderna
för rengöring och underhåll och hjälpa till att
bevara golvens utseende inne i byggnaden.

projektvinyl

Projektvinyl
Förutom LVT erbjuder Forbo även vinylgolv på
rulle med halkskyddande, ledande eller
akustiska egenskaper samt vinylgolv för
allmänna användningsområden i en mängd
olika färger och mönster. I vissa fall väljs rullvara
som ett alternativ till LVT. Vi på Forbo har därför
sett till att våra kollektioner matchar i färg och
mönster för att olika produkter ska gå att
kombinera i samma miljö.
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Tekniska specifikationer
Allura uppfyller kraven enligt EN-ISO 10582

ALLURA, ETT HÅLLBART ALTERNATIV INOM LVT
Forbos tillverkning i Europa säkerställer en LVT av hög kvalitet. I tillverkningen används grön energi och avfallet
hålls på minimal nivå genom återvinning i nya produkter.
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Med ultraljudsskärning garanteras
att varje platta och planka får exakta
mått och vinklar. Allura-konstruktionen med skikt som är uppbyggda
kring en kärna glasfibernonwoven
säkerställer produktens dimensionsstabilitet.
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Genom att tillverkningen sker nära våra
kunder kan vi hålla miljöpåverkan nere från
våra transporter och ha kontroll över våra
lager så att material alltid finns till hands när
det behövs och inte blir för gammalt. Allura
plankor och plattor skärs till med en
automatiserad ultraljudsskärare som skär till
plattorna utan att lämna något utrymme
eller spill mellan de enskilda delarna, till
exempel när kvadratiska bitar skärs ut.
Tillskärningen görs från rulle vilket innebär
att spillet kan hållas nere på ett absolut
minimum och begränsas till det fyra meter
breda foliens två sidor.
Allura produceras av noga utvalda råmaterial som kontrolleras beträffande konsekvens
och kvalitet. Att produktens skikt skapas i
vår egen fabrik och inga prefabricerade skikt
av fyllmedel eller beläggningar används
innebär att inget råmaterial behöver gå till
spillo under tillverkningsprocessen.

Alla Allura-kollektioner skapas med största
miljöhänsyn och samtliga kollektioner i
Allura-sortimentet är ftalatfria. Allura
innehåller också återvunnet material som
används på baksidan av de flesta produkter.
För Allura använder vi bara överblivet
material från våra Allura-produkter. På så sätt
kan vi garantera att även det återvunna
materialet är fritt från ftalater.

Allura 0.70

Allura 0.55

Total tjocklek

EN-ISO 24346

2,5 mm

2,2 mm

Offentlig miljö - Hög/Mycket hög

EN-ISO 10874

34

33

Industrimiljö - Hög/Mycket hög

EN-ISO 10874

43

42

90

90

0,7 mm

0,55 mm

Kollektionsstorlek
Tjocklek slitskikt

EN-ISO 24340

Storlek plattor

EN-ISO 24342

50x50 cm / 75x50 cm

50x50 cm / 75x50 cm

100x15 cm / 120x20 cm

100x15 cm / 120x20 cm /

100x25 cm / 150x28 cm

100x25 cm / 150x28 cm

ca 3600 g/m2

ca 3150 g/m2

Förpackning plattor

3.0 m2 (12 bitar) / 3.75 m2 (10 bitar)

3.0 m2 (12 bitar) / 3.75 m2 (10 bitar)

Förpackning plank

3.0 m2 (20 bitar) / 2.9 m2 (12 bitar) /
3.0 m2 (12 bitar) / 4.2 m2 (10 bitar)

3.0 m2 (20 bitar) / 2.9 m2 (12 bitar) /
3.0 m2 (12 bitar) / 4.2 m2 (10 bitar)

< 400 mm < 0.25 mm
> 400 mm < 0.35 mm

< 400 mm < 0.25 mm
> 400 mm < 0.35 mm

Storlek plank

EN-ISO 24342

Vikt

ISO 23997

Rätvinklighet och kantrakhet

EN-ISO 24342

Nötningstålighet

EN 660-2

T

T

Stegsäkerhet

DIN 51130

R10

R10

Stegljudsdämpning

EN-ISO 717-2

6 dB

5 dB

Tålighet mot rullande stolshjul

ISO 4918 / EN 425

Ja

Ja

Intrycksbeständighet

ISO 24343-1

≤ 0,04 mm

≤ 0,04 mm

Ljusbeständighet

ISO 105-B02

≥6

≥6

VOC emissioner enl. AgBB

AgBB/DIBT

Uppfyller kraven

Uppfyller kraven

Kemikaliebeständighet

EN-ISO 26987

Mycket bra

Mycket bra

Dimensionsstabilitet

EN-ISO 23999

≤ 0,05%

≤ 0,05%

Allura uppfyller kraven enligt EN 14041

R
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Brandklass

EN 13501

Bfl-s1

Bfl-s1

Stegsäkerhet

EN 13893

DS - µ > 0,30

DS - µ > 0,30

Värmeledningsförmåga

EN 12524

0,25 W/mK

0,25 W/mK

Elektrisk uppladdning

EN 1815

< 2 kV

< 2 kV

Forbo Coevorden B.V. (NL), där Forbo Allura är tillverkad, har certifierade kvalitets- och miljöstyrningssystem i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.
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