Korte beschrijving

Toepasbaarheid, ontwerp

BoFix GL of RL: kunststofvloertegels slijtvast, antislip, geschikt voor utiliteitsbouw;
horeca en industrie. De vloertegels worden in een 2K-PUlijmbed gelegd en kunnen
direct worden belast, zodat de bedrijfsactiviteiten snel hervat kunnen worden.

Bruikbaarheid, functioneel voor toepassing in utiliteitsbouw en industrie
horeca,zowel nieuwbouw als renovatie.
Toepassingssector o.a.:
 industriehallen;
 alle horecatoepassingen;
 werkplaatsen;
 opslagruimten;
 garages/showrooms;
 levensmiddelenindustrie;
 chemische laboratoria;
 drukkerijen;
 fitnessruimten;
 kapsalons;
 scholen;
 winkelruimten;
 sportruimten.
 dierenasiels
Bruikbaarheid, economisch Door de 'droge' methode van aanbrengen, kan het leggen
van de vloertegels snel en stofvrij geschieden. Hinder in en onderbreken van bedrijfsactiviteiten blijven tot een minimum beperkt.
De vloertegels zijn relatief eenvoudig en snel te reinigen.
Bruikbaarheid, voorschriften De producten voldoen aan de vigerende Europese
normen.
Ontwerpdetails Volgens opgave BoFloor bv.

Samenstelling
Systeemopbouw: Kunststofvloertegels leverbaar in de volgende typen:
 BoFix GL: met een overlap aan twee zijden. De tegels worden door middel van
chemisch en thermisch lassen met elkaar verbonden, zodat een vloeistofdichte
vloerafwerking wordt gevormd.
 BoFix RL: met een overlap aan twee zijden. De tegels worden door middel van
chemisch en thermisch lassen met elkaar verbonden, zodat een vloeistofdichte
vloerafwerking wordt gevormd.
Beide typen kunnen op vrijwel elke vlakke ondergrond worden geplaatst en zijn
geschikt voor industriёle; bedrijfs,horeca en school toepassingen.
Elementopbouw, materiaal homogene, hoogwaardig recycling PVC
(polyvinylchloride) met gering aantal toeslagstoffen.
Toebehoren:
Lasdraad voor BoFix; leverbaar in kleur zwart, lichtgrijs, geel, rood,
blauw ,oranje, antraciet en groen. (andere kleuren op aanvraag)
Hulpstukken
► BoFix:
 oplooptegel en oprijplaat (voor het overbruggen van hoogteverschillen);
 holle plintprofiel
 plintafwerking van zelfde materiaal als tegel
 RVS overzetputje;
 vloeistofkerende dorpel.
 Bedrukte logo/pictogramtegels
 PVC markerings/belijningstape

Verwerkingskenmerken
Transport Door fabrikant.
Opslag Droog en beschermt, volgens voorschriften fabrikant.
Verwerking :BoFix: door BoFloor bv of door BoFloor bv erkende aplicateurs

Vorm, afmetingen, gewicht
Bediening, onderhoud
Vorm Vierkante tegels, zie illustraties.
Afmetingen, gewicht
Type
afmeting
mm

dikte
mm

gewicht
N/m²

►BoFix GL
►BoFix RL

10
10

ca. 140
ca. 140

490 x 490
490 x 490

Onderhoud :Schoonmaken met water en huishoudelijke, niet-schurende reinigingsMiddelen( Diversey Actival). Eenvoudige reiniging (HACCP-norm)
Reparatie: Door vervanging van de beschadigde tegel door BoFloor bv of door BoFloor
bv erkende aplicateurs

Economische, commerciële factoren
Uiterlijk
Oppervlaktestructuur GL: fijn gestructureerd
Oppervlaktestructuur RL: boomschorsstructuur
Kleur Beide typen standaard: zwart;grijs of antraciet .Op aanvraag zijn ook andere
kleuren mogelijk.

Mechanische eigenschappen
Productsterkte: de vloertegels voldoen aan de sterkte-eisen voor het
toepassingsgebied.
Oppervlakte-eigenschappen: de vloertegels zijn slijtvast. Antislip (ook in natte toestand): Type GL :R12 (Schiebe-ebene: 10-19˚; DIN 51130:1992-11)
Type RL :R11 (Schiebe-ebene: 10-19˚; DIN 51130:1992-11)
Vuur, explosie
Brandbaarheid Niet-onbrandbaar (NEN 6064).
Rookontwikkeling Zwak.
Gedrag bij brand Moeilijk ontvlambaar, klasse B1 (DIN 4102).

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen
Waterdichtheid BoFix: vloeistofdicht (WVV-norm en HACCP-norm).
Bestandheid Bestand tegen zoutzuur (10%); salpeterzuur (10%); citroenzuur
(10%), zwavelzuur (30%); natroloog (15%) en mineraalolie (SAE 20W/50). Beperkt
bestand tegen salpeterzuur (30%) en azijnzuur (5%).
Volledige lijst met bestandheid tegen chemicaliёn volgens DIN 51958 wordt op aanvraag door BoFloor bv toegezonden.

Akoestische eigenschappen
Contactgeluidsisolatie Contactgeluidreductie: ca. 8 dB.

Prijzen Volgens opgave BoFloor bv.
Leveringsvoorwaarden Volgens opgave BoFloor bv.
Levering door BoFloor bv,
Levertijd In overleg met BoFloor bv.
Leveringsgebied Europese Unie.
Garanties Volgens opgave BoFloor bv.
Technische service Technische documentatie, projectgericht advies, verwerking en
service door BoFloor bv.

Referenties
Adressen Referentielijst op aanvraag door BoFloor bv.
BoFloor bv
Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf
Tel (+31) 045-5322277 Fax (+31) 045-5323818 email: info@bofloorvloeren.nl

