
ALLURA, ETT HÅLLBART ALTERNATIV INOM LVT

Med ultraljudsskärning garanteras 

att varje platta och planka får exakta 

mått och vinklar. Allura-konstruktio-

nen med skikt som är uppbyggda 

kring en kärna glasfibernonwoven 

säkerställer produktens dimensions-

stabilitet. 

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 råmateri-
al 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.

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.

Tekniska specifikationer
Allura uppfyller kraven enligt EN-ISO 10582

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

Allura 0.70 Allura 0.55

1 Total tjocklek EN-ISO 24346 2,5 mm 2,2 mm

GH Offentlig miljö - Hög/Mycket hög EN-ISO 10874 34 33

JK Industrimiljö - Hög/Mycket hög EN-ISO 10874 43 42

: Kollektionsstorlek 90 90

= Tjocklek slitskikt EN-ISO 24340 0,7 mm 0,55 mm

;
Storlek plattor EN-ISO 24342 50x50 cm / 75x50 cm 50x50 cm / 75x50 cm

Storlek plank EN-ISO 24342
100x15 cm / 120x20 cm  

100x25 cm / 150x28 cm 

100x15 cm / 120x20 cm /  

100x25 cm / 150x28 cm

. Vikt ISO 23997 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)

Rätvinklighet och kantrakhet EN-ISO 24342 < 400 mm < 0.25 mm
> 400 mm < 0.35 mm

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

t Nötningstålighet EN 660-2 T T

[ Stegsäkerhet DIN 51130 R10 R10

s Stegljudsdämpning EN-ISO 717-2 6 dB 5 dB

g Tålighet mot rullande stolshjul ISO 4918 / EN 425 Ja Ja

3 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

5 Kemikaliebeständighet EN-ISO 26987 Mycket bra Mycket bra

2 Dimensionsstabilitet EN-ISO 23999 ≤ 0,05% ≤ 0,05%

Allura uppfyller kraven enligt EN 14041

R Brandklass EN 13501 Bfl-s1 Bfl-s1

Z Stegsäkerhet EN 13893 DS - µ > 0,30 DS - µ > 0,30

e Värmeledningsförmåga EN 12524 0,25 W/mK 0,25 W/mK

L Elektrisk uppladdning EN 1815 < 2 kV < 2 kV
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