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Technische specificaties
Eternal voldoet aan de eisen van EN-ISO 10582

Onderwijs
Juist in het onderwijs is de vraag groot naar een
onderhoudsvriendelijke, sterke vloer die er jarenlang mooi
uit blijft zien. Eternal sluit daar perfect op aan.
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Gezondheidszorg
Eternal voldoet aan de voornaamste
eisen voor vloeren in de
gezondheidszorg: het waarborgen
van hygiëne en eenvoudige
schoonmaak & onderhoud.

Totale dikte

EN-ISO 24346

2,0 mm

Dikte slijtlaag

EN-ISO 24340

0,7 mm

Collectie omvang

96

Commercieel gebruik

EN-ISO 10874

34

Industrieel gebruik

EN-ISO 10874

43

Rolbreedte

EN-ISO 24341

2m

Rollengte

EN-ISO 24341

± 25 m

Totaalgewicht

EN-ISO 23997

2,8 kg/m2

Dimensiestabiliteit

EN-ISO 23999

< 0,1 %

Indrukbestendigheid

EN-ISO 24343-1

Slijtweerstand

EN 660-2

T

Geschikt voor bureaustoelen

ISO 4918 / EN 425

Ja

Kleurechtheid

ISO 105-B02

≥6

Flexibiliteit

EN-ISO 24344

ø 10 mm

Weerstand tegen chemicaliën

EN-ISO 26987

zeer goed

Slipweerstand

DIN 51130

Elektrische weerstand

EN 1081

Geschikt voor vloerverwarming

Leisure & Hospitality
Eternal biedt u een enorme keuze in
inspirerende, kleurrijke en abstracte
dessins. Perfect om uw eigen
stempel op het interieur te drukken.

≤0,05

R10
R1 > 1·10 9 Ω
Ja



Eternal voldoet aan de eisen van EN 14041
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Brandgedrag

EN 13501-1

Bfl-s1

Slipweerstand

EN 13893

DS - µ ≥ 0,30

Statische elektriciteit

EN 1815

≤ 2 kV

Warmtegeleidingscoëfficient

EN 12524

0,25 W/m·K

Ouderenzorg
Een Eternal vloer geeft iedere ruimte
een natuurlijke en huiselijke uitstraling.
Of het nu gaat om bewonerskamers,
gemeenschappelijke ruimtes,
de receptie of het restaurant.

De kwaliteitsmanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems verkooporganisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd.
De milieumanagementsystemen van alle Forbo Flooring Systems productielocaties zijn ISO 14001 gecertificeerd.
De Life Cycle Assessment (LCA) van Forbo Flooring Systems producten is vastgelegd in een milieuproductverklaring (EPD) en is te vinden op onze website.

Kantoren
Een kantoor dat niet
alleen bedoeld is
om te werken, maar
tegelijkertijd inspireert
tot grootse ideeën.
Met Eternal creëert
u een unieke sfeer.

168336/01032015

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

eternal
Projectvinyl
Retail
Of het nu gaat om een complete winkelvloer of een
shop-in-shop concept, met de Eternal collectie heeft
u alle keuze voor een indrukwekkend winkelinterieur.

eternal

10982
original patchwood

10962
coal patchwood

13122
grey painted wood

10362
warm chestnut

13972
natural colourful oak

13982
blue colourful oak

11232
stone pine

11212
natural pine

13982
blue colourful oak

13402
aged oak

13422
black oak

13402
aged oak

11212
natural pine

11052
smoked timber

eternal

13412
shadow oak

12942
indigo woven

11392 | 43982
silver stripe | petrol sparkle

eternal

12422
grey textured concrete

43292
charcoal sparkle

12432
light textured concrete

13022
beton concrete

13022
beton concrete

13082
gravel concrete

40542
earth palette

40322
smoke palette

40292
charcoal palette

13002
silver concrete

13032
anthracite concrete

40542 | 44932
earth palette | petrified bark

12622
sisal textile

11372
bamboo stripe

12422
grey textured concrete

13712
brushed chrome

10032
fossil stucco

43482
dragon sparkle

43812
taupe sparkle

41002
snow contrast

43232
night sparkle

43982
petrol sparkle

43592
turquoise sparkle

41322
smoke contrast

43742
honey sparkle

43702
jungle sparkle

43692
mint sparkle

41252
mercury contrast

43492
red sparkle

43722
bubblegum sparkle

43172
cream sparkle

41292
charcoal contrast

43602
plum sparkle

43952
eggplant sparkle

43992
violet sparkle

43132
tender sparkle

43382
carbon sparkle

44852
violet-mint gradient

44752
rainbow

10022
loam stucco

10042
graphite stucco

12612
linen textile

wood | material | colour

43432
espresso sparkle

40252
mercury palette

12942
indigo woven

11382
anthracite stripe

12612
linen textile

13762
brushed bronze

43002
fog sparkle

11962
limed oak

11952
steamed oak

11952
steamed oak

12442
warm textured concrete

13772
brushed aluminium

11162
tropical beech

13422
black oak

wood | material | colour

12932
grey woven

11962
limed oak

11912
whitewashed oak

11042
real timber

11052
smoked timber

11342
frost stripe

11162
tropical beech

13112
white painted wood

11222
white pine

11392
silver stripe

11442
washed beech

13112
white painted wood

11652
vintage oak

11042
real timber

10232
dark walnut

13122
grey painted wood

11542
traditional oak

12832
natural oak

11652
vintage oak

12802
elegant oak

11632
light oak

11642
cerusé oak

10232
dark walnut

11542
traditional oak

12802
elegant oak

10972
grey-blue patchwood

wood | material | colour

12832
natural oak

11632
light oak

10972
grey-blue patchwood

11032
brushed timber

eternal

wood | material | colour

44912 | colourful geode
43982 | petrol sparkle

44922 | natural geode
43002 | fog sparkle

44832
grey-black shaded space

44862
eggplant-violet gradient

44852
violet-mint gradient

44932 | petrified bark
43002 | fog sparkle

44822
black-white shaded space

44842
mint-turquoise gradient

44872
turquoise-eggplant gradient

13762
brushed bronze

13762
brushed bronze

10012
pebble stucco

10012
pebble stucco

43212
mouse sparkle

