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Garantierbjudande
Där Eternal läggs i kombination med linoleum från Forbo Flooring AB kan en 10-års 
skötselgaranti erbjudas. Kontakta Forbo Flooring AB eller www.forbo-flooring.se för 
närmare detaljer. För fullständiga skötselråd, se www.forbo-flooring.se

1 Totaltjocklek ISO 24346 / EN 428 2,0 mm

= Tjocklek slitskikt ISO 24340 / EN 429 0,7 mm

: Kollektionsstorlek 113

H Offentlig miljö - Mycket hög ISO 10874 / EN 685 34

K Industrimiljö - Hög ISO 10874 / EN 685 43

, Rullbredd ISO 24341 / EN 426 2,00 m

9 Rullängd ISO 24341 / EN 426 ± 25 m

. Vikt ISO 23997 / EN 430 2,8 kg/m2

2 Dimensionsstabilitet ISO 23999 / EN 434 < 0,1%

3 Intrycksbeständighet ISO 24343-1 / EN 433 ≤ 0.05 mm

t Nötningstålighet EN 660-2 Grupp T

g Tålighet mot rullande stolshjul ISO 4918 / EN 425 Ja

> Ljusbeständighet ISO 105-B02 ≥ 6

0 Böjbarhet ISO 24344 / EN 435 ø 10 mm

5 Kemikaliebeständighet ISO 26787 / EN 423 Mycket bra

[ Stegsäkerhet DIN 51130 R10

M Elektriskt avledningsmotstånd EN 1081 R1 > 1·109 Ω

e Lämplig för golvvärme Ja*

b Våtrumsgodkänd EN 13553 Ja

Eternal uppfyller kraven enligt EN 14041 &
R Brandklass EN 13501-1 Bfl-s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS - µ ≥ 0,30

L Elektrisk uppladdning EN 1815 ≤ 2 kV

e Värmeledningsförmåga EN 12524 0,25 W/m·K

* Temperatur < 27° C

Tekniska specifikationer
Eternal uppfyller kraven enligt ISO 10582 och EN 649

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

Rengöring och skötsel

Eternal är lätt att underhålla och speciellt med den nya ytbehandlingen PUR Pearl™, 
en polyuretanförstärkning av ytskiktet. Torra eller lätt fuktiga skötselmetoder
med mjukt polerbart vax rekommenderas liksom för alla moderna golvbeläggningar 
från Forbo. Skötselresultat, ekonomi och miljöhänsyn uppnås då på bästa sätt. 
För detaljerad skötselanvisning se Forbos Skötselanvinsing för golv i offentlig miljö.

Byggstädning är ett viktigt moment för att ge golvet en bra start.

Skydda nyinstallerade golv genom att under byggtiden täcka dom med ett 
täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att 
minska risken för repor. Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material och 
lämplig för hårda/halvhårda  golvbeläggningar (enligt EN425).

Initialbehandling behövs inte.

Daglig städning sker bäst med maskin på större öppna golvytor eller annars med 
fuktmoppning eventuellt omväxlande med torrmoppning. I samband med fuktmopp-
ning eller maskinstädning kan Eternal vårdas med mjukt polerbart vax.

Underhåll består i att golven torrpoleras vid behov.

Liksom alla PVC-plastgolv skall Eternal skyddas mot fläckning av starkt färgande ämnen, 
migrerande kemikalier från gummi och starka lösningsmedel som kan skada ytan. 

Spill av fläckande ämnen skall torkas upp snarast.

Stoppa smuts och fukt redan i entrén genom lämpligt utformade entrélösningar. Skrap-
galler och skrapmattor tar först bort grus och fast smuts. Med textila entrémattor torkas 
sedan skosulorna av, så att smuts och vatten inte behöver belasta miljön inomhus.


