Planningdocumenten
floors@home

Product specifications
for floors@home
______ m²

Heterogeneous LVT floor covering PROJECT FLOORS GmbH
floors@home
Tiles
305x305 or 457x305 or 457x457 or 610x305 or 600x600 or 914x457 mm

0.3 mm
Wear layer:
0.4 mm □
Total thickness:
2.0 mm
Name and colour refer to sample folder:

□

0.2 mm

□

________________________________
Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874:
0.4 mm wear layer: 23, 32, 41
0.3 mm wear layer: 23, 31
0.2 mm wear layer: 22
Reaction to fire: Bfl-s1
No phthalate plasticiser Hexamoll DINCH
The product requires professional installation and permanent bonding with a solvent
free dispersion adhesive as recommended by the floor covering supplier.
______ €/m²

______ m²

Heterogeneous LVT floor covering PROJECT FLOORS GmbH
floors@home
Plankwood
914x102 or 914x152 or 914x228 or 1219x183 or 1219x228 mm
0.3 mm
Wear layer:
0.4 mm □
Total thickness:
2.0 mm
Name and colour refer to sample folder:

□

0.2 mm

□

________________________________
Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874:
0.4 mm wear layer: 23, 32, 41
0.3 mm wear layer: 23, 31
0.2 mm wear layer: 22
Reaction to fire: Bfl-s1
No phthalate plasticiser Hexamoll DINCH
The product requires professional installation and permanent bonding with a solvent
free dispersion adhesive as recommended by the floor covering supplier.
______ €/m²

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Max-Ernst-Str. 4 ◦ D-50354 Hürth
Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com
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CE-PRESTATIEVERKLARING No. DOP-CPR 3000-42506643
(Rev. Dat. 01.07.2013)

1.) Unieke identificatiecode van het producttype:
Heterogene PVC-vloerbedekking volgens EN 649
2.) Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
floors@home/30 / 0,3mm slijtlaag / chargenummer: zie doos
3.) Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie,
zoals door de fabrikant bepaald:
Vloerbedekking voor gebruik in binnenruimtes
4.) Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven
in artikel 11, lid 5:
PROJECT FLOORS GmbH, Max-Ernst-Str. 4, D-50354 Hürth
5.) Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
niet van toepassing
6.) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld
in bijlage V:
AVCP System 3
7.) Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De aangemelde keuringsinstantie ÖTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH (codenummer 0534) heeft de typegoedkeuring
met betrekking tot de brandweerstand volgens systeem 3 uitgevoerd en het volgende gerapporteerd: Testrapport 68958
8.) Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing
9.) Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken

Prestaties

Geharmoniseerde technische
specificaties

Brandweerstand volgens EN 13501-1

Bfl-s1

EN 14041:2004

Glijweerstand volgens EN 13893

DS

EN 14041:2004

De artikelen 31 en 33 van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH) zijn niet van toepassing voor de producten in nummers 1 en 2.
10.) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

ppa. Zoran Stopar, Hürth, 01.07.2013

PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4 ◦ D-50354 Hürth
+49 (0) 2233 9687-0 ◦ +49 (0) 2233 9687-10
www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com

Ñäççêë]ÜçãÉLOM= =

7

=

=

=

=

CE-PRESTATIEVERKLARING No. DOP-CPR 7500-42506643
(Rev. Dat. 01.07.2013)

1.) Unieke identificatiecode van het producttype:
Heterogene PVC-vloerbedekking volgens EN 649
2.) Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
floors@home/20 / 0,2mm slijtlaag / chargenummer: zie doos
3.) Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie,
zoals door de fabrikant bepaald:
Vloerbedekking voor gebruik in binnenruimtes
4.) Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven
in artikel 11, lid 5:
PROJECT FLOORS GmbH, Max-Ernst-Str. 4, D-50354 Hürth
5.) Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
niet van toepassing
6.) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld
in bijlage V:
AVCP System 3
7.) Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De aangemelde keuringsinstantie TEXTILES & FLOORING INSTITUTE GMBH (codenummer 1658) heeft de typegoedkeuring
met betrekking tot de brandweerstand volgens systeem 3 uitgevoerd en het volgende gerapporteerd:
Testrapport 431229-01 & 431229-03
8.) Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing
9.) Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken

Prestaties

Geharmoniseerde technische
specificaties

Brandweerstand volgens EN 13501-1

Bfl-s1

EN 14041:2004

Glijweerstand volgens EN 13893

DS

EN 14041:2004

De artikelen 31 en 33 van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH) zijn niet van toepassing voor de producten in nummers 1 en 2.
10.) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

ppa. Zoran Stopar, Hürth, 01.07.2013

PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4 ◦ D-50354 Hürth
+49 (0) 2233 9687-0 ◦ +49 (0) 2233 9687-10
www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com
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CE-PRESTATIEVERKLARING No. DOP-CPR 4000-42506643
(Rev. Dat. 01.07.2013)

1.) Unieke identificatiecode van het producttype:
Heterogene PVC-vloerbedekking volgens EN 649
2.) Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
floors@home/40 / 0,4mm slijtlaag / chargenummer: zie doos
3.) Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie,
zoals door de fabrikant bepaald:
Vloerbedekking voor gebruik in binnenruimtes
4.) Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven
in artikel 11, lid 5:
PROJECT FLOORS GmbH, Max-Ernst-Str. 4, D-50354 Hürth
5.) Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
niet van toepassing
6.) Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld
in bijlage V:
AVCP System 3
7.) Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De aangemelde keuringsinstantie TEXTILES & FLOORING INSTITUTE GMBH (codenummer 1658) heeft de typegoedkeuring
met betrekking tot de brandweerstand volgens systeem 3 uitgevoerd en het volgende gerapporteerd: Testrapport 451085-03
8.) Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing
9.) Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken

Prestaties

Geharmoniseerde technische
specificaties

Brandweerstand volgens EN 13501-1

Bfl-s1

EN 14041:2004

Glijweerstand volgens EN 13893

DS

EN 14041:2004

De artikelen 31 en 33 van EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH) zijn niet van toepassing voor de producten in nummers 1 en 2.
10.) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

ppa. Zoran Stopar, Hürth, 01.07.2013

PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4 ◦ D-50354 Hürth
+49 (0) 2233 9687-0 ◦ +49 (0) 2233 9687-10
www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com

Technische Gegevens
floors@home

floors@home/20
Vloer volgens EN ISO 10582
Aantal kleuren

24 Planken / 6 Tegels

74 Planken / 31 Tegels

16 Planken / 4 Tegels

3,34 m²/240,48 m²
22

23, 31

Totale dikte ISO 24346
PU dikte ISO 24340

floors@home/40

Heterogene planken/tegels, type 1

Verpakkings eenheid/pallets
Classificering
EN ISO 10582 / ISO 10874

floors@home/30

23, 32, 41

2,0 mm
0,2 mm

0,3 mm

Verzegeling

0,4 mm

ja/PU

Schuine afgewerkte kanten

nee

Totaalgewicht ISO 23997

3,20 kg/m²

ja (afhankelijk van het design)
3,51 kg/m²

Restindruk ISO 24343-1

≤ 0,1 mm*

Maatvastheid ISO 23999

≤ 0,15 %*

Bestand tegen
stoelwielen ISO 4918

ja, gem. EN 12529, type W

Vloerverwarming EN 1264-2

geschikt max. 28°C

Brandweerstand EN 13501-1

Bfl-s1

Weerstand tot warmte
geleidend vermogen
ISO 8302 / EN 12667
Elektrostatisch gedrag bij het
betreden EN 1815

3,35 kg/m²

0,02 m² K/W
< 2 kV

db waarde ISO 10140-3

2 dB

Kleurvastheid ten opzichte
van kunstlicht ISO 105-B02/2

>7

Stroomgeleiding EN 1081

> 1012

Chemicaliën bestand
ISO 26987

ja**

Stroefheidsklasse

R9 tot R10 (afhankelijk van het design)

Lijmadvies

volgens legadvies

Reinings- en
onderhoudsadvies

Dr. Schutz

* Gemiddelde waarde
** Bij korte inwerking van gebruikelijke huishoudmiddelen.

(Stand: 05.02.2018)

Bekijkt u ook ons reinigings en onderhouds advies en onze legadviezen.

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Max-Ernst-Str. 4 ◦ D-50354 Hürth
Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com

Aanbeveling lijmen
floors@home
floors@work
Om een optimaal plaatsings- of kleefresultaat te bereiken, adviseren wij het gebruik van het nattebedlijmproces met een van de volgende lijmen:
Bostik Findley Power-Elastic
Eurocol 643 Eurostar Fibre
Kiesel Okatmos Star 110
Mapei Ultrabond ECO V4 SP FIBER
PCI PKL 326
Schönox Durocoll
Thomsit K 188S
Uzin KE 66
Wakol D3318 MultiFlex
Wulff Supra-Strong & Ultra-Strong
Ardex AF 2224
Bij gebruik van een andere lijm moet onze goedkeuring evenals de goedkeuring van de lijmfabrikant
schriftelijk aangevraagd worden.
Speciale lijmsystemen
Kleven met Sigan-producten en lijmen / fixaties die met de roller worden aangebracht, vallen onder
de categorie van kleefbedlijmen en daarom kan dus nooit de ultieme kracht van een nat lijmbed
bereikt worden!
Uzin sigan 1/2/3/Elements/Elements Plus
Schönox iFloor
Wakol D3330
Om het wijzigingen van de afmetingen van de vloer te minimaliseren, adviseren wij daarom de
volgende procedure:
1. Voorbehandeling van de ondergrond: volgens de geldende installatie-instructies van de
betreffende fabrikant en volgens de regels van de kunst. De instructies van de fabrikant dienen in
acht te worden genomen!
2. Acclimatisatie: Vloerbedekking minstens 48 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar ze gelegd
zal worden. Geen directe bestraling door zonlicht van de ruimte waar de vloer gelegd zal worden
voor, tijdens en 12 uur na het leggen. Bij het gebruik van hecht- en rollijmen kan geen
aansprakelijkheid worden genomen voor wijzigingen in de afmetingen van de producten!
(Stand: 05.02.2018)

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Max-Ernst Str. 4 ◦ D-50354 Hürth
Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com

Legadvies
floors@home
floors@work
1. Algemeen
Kleurechtheid van de producten worden alleen bij
de levering gewaarborgd. Geringe afwijkingen,
ondanks kwaliteitscontroles, kunnen niet worden
uitgesloten. Beschadigde of productie fouten bij
planken/tegels moeten voor het verleggen
uitgesorteerd worden en onder vermelding van
artikel- en productienummer worden gemeld.
Bureaustoelen moeten voorzien zijn van zachte
wielen Typ W volgens DIN 68131, stoelen voorzien
van vilt doppen.
2. Ondergrond
Alle ondergronden zijn geschikt, die vlak, schoon,
droog en scheurvrij zijn en de temperatuur mag niet
onder de 15 C liggen. Uitvoering volgens de
voorwaarden van VOB- deel C- DIN 18365. Voor
vloerverwarming geldt DIN EN 1264-4:2001-12.
3. Verlegging
Voor een optimale verdeling moeten de ruimten
uitgemeten worden en met behulp van een spatlijn
worden ingedeeld. De binnen temperatuur moet ten
minste 18 C zijn en de luchtvochtigheid max. 75 %.

De vloermaterialen dienen ten minste 24 uur voor
het leggen ervan te acclimatiseren. Het is
belangrijk dat de temperatuur voor een tijdsbestek
van 72 uur constant blijft.
PROJECT FLOORS vloeren moeten met een
dispersielijm (nat bedverlijming) verlijmt worden, op
absorberende ondergronden en volledig verlijmd.
Volg hierbij ons advies over de verschillende
fabrikanten. Bijzondere toepassingen voor in b.v.
vochtige ruimten e.d. behoeven een specifiek
advies, hierover kunt u contact met ons opnemen.
Verlijming volgens de voorschriften van de
lijmfabrikant. Bij gebruik van een ander merk lijm is
het raadzaam dit in overleg met ons en/of met de
lijmfabrikant te doen.
Belangrijk:
De planken/tegels niet tegen elkaar aan drukken
zodat er spanning op komt, maar licht tegen
elkaar aan te leggen! Tijdens en na het
verleggen de vloer aanwrijven en walsen (min.
50 kg).

(Stand 05.02.2018)

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Max-Ernst-Str. 4 ◦ D-50354 Hürth
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Reinigings- en
onderhoudshandleiding
floors@home
floors@work
1. Algemene informatie

4. Initiële behandeling

Bij PROJECT FLOORS designvloerbekledingenn
gaat het over producten, die al voorzien zijn van een
fabrieksmatig aangebrachte polyurethaan coating.
Om duurzaam een optimaal uitzicht en een lange
levensduur te garanderen, is een regelmatige
reiniging noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de
regelmaat van gebruik en het gebied van de
toepassing en de keuze van de kleur en het reliëf
van het oppervlak van het decor. Een verfijning van
de gebruikte laag met behulp van een 2-componenten polyurethaan afdichtingssysteem is op
aanvraag mogelijk. In bijzondere situaties van het
object is een extra coating zinvol (zie punt 7).

Wegens de reeds aanwezige oppervlaktebehandeling is een initiële behandeling niet verplicht. Als
de droogtijden van de lijm die in rekening zijn
genomen, is het gelegd oppervlak direct
beloopbaar.

2. Preventieve maatregelen
Om het oppervlak tegen mechanische beschadigingen door indringen van vuil water, zand e.a. te
beschermen, is het raadzaam om zones met deurmatten aan te leggen. Tijdens de bouwfase is het
nodig het oppervlak te beschermen tegen mechanische beschadiging door andere gespecialiseerde
werkzaamheden.
3. Reiniging na het aanleggen van de vloerbekledingen

Naargelang de toepassing en het gebied van
toepassing kan, indien gewenst, een hoogwaardig
PU-afdichtingssysteem van de fa. Dr. Schutz aangebracht worden. Hierbij verkrijgt het vloeroppervlak een extra bescherming tegen de mechanische
invloeden van het dagelijks gebruik.
Graag geven we ook individueel advies, afgestemd
op de toepassing – neem contact met ons op!
5. Huidige reiniging en actueel onderhoud
Onder actueel onderhoud begrijpt men een
handmatige reiniging, die wordt uitgevoerd met
gebruik van een conventionele dweil. Eerst wordt
het grove vuil verwijderd met een borstel of een
stofzuiger. Daarna wordt het oppervlak gereinigd
met de PU-reiniger volgens de gebruikershandleiding.

Na voltooiing van het aanleggen van de
vloerbekledingen is een reiniging nodig om
aanwezig bouwvuil en lijmresten volledig te verwijderen. Deze is niet hetzelfde als een basisreiniging
(zie punt 6).
Volgens de door hersteller voorgeschreven droogtijd van de lijm, moet het vloeroppervlak met PUreiniger (niet met basisreiniger), die met water werd
verdund (1:10), gereinigd worden. Het vuile water
moet volledig worden afgevoerd en de vloer moet
dan ontsmet worden met veel schoon water. De
reiniging na het aanleggen van de vloerbekledingen dient niet als voorbereidende maatregel om een initiële behandeling (zie punt 4) uit te
voeren! Hiervoor is een basisreiniging (zie punt 6)
nodig.

PROJECT FLOORS GmbH ◦ Max-Ernst-Str. 4 ◦ D-50354 Hürth
Telefoon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com
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6. Basisreiniging

7. Belangrijke informatie

Naargelang de graad van vervuiling kan de vloer
over langere perioden met de basisreiniger R (Dr.
Schutz), verdund volgens fabrieksspecificaties,
gereinigd worden. Na volledige opname van het
vuil water wordt de vloerbekleding met schoon,
warm water ontsmet, tot alle vuil- en schoonmaakresten volledig verwijderd zijn. Daarna kan
indien gewenst een initiële behandeling uitgevoerd
worden (zie punt 4). Voor grotere oppervlakken
wordt het gebruik van reinigings- en onderhoudsapparatuur aanbevolen.

Winkels, wandelzones:
In zones met te verwachten hoger regelmatig
gebruik bevelen we aan vóór het eerste gebruik
een geschikt PU-afdichtingssysteem aan te
brengen.

Als onderhoudsproducten van andere fabrikanten
worden gebruikt, moet dit worden overeengekomen
met de respectieve fabrikanten van de onderhoudsmiddelen. Indien u nog andere vragen hebt
over de juiste reiniging en het juiste onderhoud
van vloerbekledingen, raadpleeg dan a.u.b. de
dienst voor adviesverlening van Dr. Schutz, Bonn
Tel.: +49 228 95352 0, Fax: +49 228 95352 28 of
op www.dr-schutz.com.

Hygiëne:
overal waar hand- en oppervlakdesinfectiemiddelen
worden gebruikt, bevelen we het gebruik van het
PU-afdichtingssysteem aan. Hierdoor verkrijgt het
oppervlak een optimale langdurige bescherming en
wordt de eventuele verkleuring door het
desinfectiemiddel verhinderd.

Door verspreiding van deze reinigings- en
onderhoudshandleiding vervult de vloerlegger zijn
plicht volgens DIN 18365. De meest recente
informatie over reiniging en onderhoud vindt u op
www.project-floors.com onder „Downloads“.

Kapsalons, autodealers:
Het vlek- en kleurstofresistente PU-afdichtingssysteem „Anti-Color“ van de firma Dr. Schutz wordt
aanbevolen, om verkleuringen en kleurverloop door
weekmakers tegen te werken.

Waardebehoud:
PROJECT FLOORS vloerbekledingen kunnen in
het algemeen steeds na aanleg worden veredeld/opgefrist, indien er sporen van slijtage aanwezig
zijn door mechanische belasting, die door middel
van dagelijkse zorgen niet meer te herstellen zijn.
Voor extra bescherming tegen kerven en krassen
door verplaatsen van meubelstukken, zijn nadien
aangebrachte viltglijders voorzien. Bureaustoelen
moeten voor gebruik op PROJECT FLOORS vloerbekledingen met zachte dubbele zwenkwielen, type
W (zacht) volgens DIN 68131 uitgerust zijn.
(Versie 05.02.2018)
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