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Dane produktu 
Podłoga Nadura NB 400

NB 400

Nadura-warstwa podkładowa 
stabilizująca kształt

Specialna płyta AquaSafe

V-fuga na wszystkich 
krawędziach

Testy DIN/EN standard NB 400

Ogólne dane o składzie produktu

Typ pokrycia: Panel podłogowy z wierzchnią warstwą nadura

Całkowita grubość: ok. 10.5mm

Wymiary: 
(długość × szerokość)

853 × 395mm

Skład produktu: a.  Nadura
b.  Płyta z włókien drewna
c. Nadura-warstwa stabilizująca

Dane techniczne

Metoda montażu: Masterclic Plus

D 
H

Klasa użyteczności: ISO 10 874 23 | 34

t
Klasa ścieralności: EN 13 329 

(aneks E)
AC6 (= IP > 8.500 U)

z
Odporność na plamy: EN 13 329 

(EN 438-2/26)
Grupa 1: stopień 5
Grupa 2: stopień 5
Grupa 3: stopień 4

p
Trwałość koloru: EN 13 329 

(EN ISO 105)
≥ Stopień 6 w skali niebieskiej wełny

Ciąg dalszy na następnej stronie

Nadura - Jednorodna 
powierzchnia stworzona z 

włókien drewna i substancji 
mineralnych.

 Wyjątkowo wytrzymałe i 
odporne na ścieranie
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Tests DIN/EN standard NB 400

Dane techniczne (kontynuacja ze strony poprzedniej)

u
Odporność na żar papierosowy: EN 13 329

(EN 438-2/30) 
Stopień 4

R
Zachowanie się wobec ognia: EN 13 501 Bfl-s1 (odporność na płomienie)

Z
Antypoślizgowa: EN 14 041 / 

13 893
DS

Antypoślizgowa na równi pochyłej: DIN 51 130 
BGR 181

R 10 (z Łupkiem i Hickorą)

Odporność na zarysowania: EN 438-2/25 ≥ 6 N

c
Emisja formaldehydów
(E1 = 0.1 ppm):

EN 717-1 ≤ 0.05 ppm

3
Wgniecenia po stałym obciążeniu: EN 13 329

(EN 433)
Brak widocznych zmian

g
Odporność na ślady po kółkach 
do mebli:

EN 13 329
(EN 425)

Brak widocznych zmian lub zniszczeń po 
standardowych, miękkich kółkach

4
Zachowanie podczas przesuwania 
nóżkami mebli:

EN 13 329 
(EN 424)

Brak widocznych zmian 

e
Ogrzewanie podłogowe: Odpowiednie dla grzania podłogowego gorącą wodą. 

Elektryczne ogrzewanie podłogowe ogólnie jest 
odpowiednie, jeżeli jest wbudowane w deski równające 
lub warstwę betonową, więc nie leży na warstwie 
betonu jako folia grzewcza. Elementy grzewcze / rury/ 
przewody musza być położone na całej powierzchni, 
nie mogą być obecne jedynie częściowo. Jeżeli powi-
erzchnia jest ogrzewana jedynie w części, pokrycie 
podłogowe musi mieć złącza pozwalające na rozsz-
erzanie (systemowe taśmy profilowe). Maksymalna 
dozwolona temperatura powierzchni wynosi 26oC.
Standardowe systemy grzewcze z folii nie są general-
nie zalecane. Jedynym wyjątkiem są samoregulujące 
się systemy grzewcze, które utrzymują temperaturę 
powierzchni 26oC.

Termiczna rezystancja przejścia (m2 
K/W) z MEISTER-Silence 25 DB:

ISO 8302
0,10 m2 K/W

Tolerancja

Prawidłowy kąt elementów: EN 13 329 wartości docelowe spełnione

Określenie linii prostej krawędzi: EN 13 329 wartości docelowe spełnione

Gładkość powierzchni: EN 13 329 wartości docelowe spełnione

Prześwity pomiędzy elementami: EN 13 329 wartości docelowe spełnione

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Tests DIN/EN standard NB 400

Ogólne dane dotyczące środowiska, instalacji i opieki:

“Błękitny anioł”: RAL-UZ 176 Otrzymano nagrodę

Usuwanie: pozostałe kawałki mogą być usunięte wraz z 
odpadami domowymi (np. do przetwarzania 
cieplnego). Duże ilości odpadów usuwać według
obowiązujących przepisów (np. usuwanie do 
jednostek zajmujących się recyclingiem). Zalecane
powtórne wykorzystanie do przetwarzania cieplnego
w odpowiednich zakładach.

Czyszczenie i opieka: Czyszczenie po pracach budowlanych:
CC środek do czyszczenia powierzchni laminowanych
Czyszczenie regularne:
CC środek do czyszczenia powierzchni laminowanych 
Specjalne czyszczenie:
CC-intensive cleaner

Obszary zastosowania: Koleckja NB 400 idealnie nadaje się zarówno 
do wszystkich powierzchni mieszkalnych, jaki i 
powierzchni komercyjnych o dużym zużyciu. Podłoga 
ta nie nadaje się do instalowania w wilgotnych 
pomieszczeniach (łazienki, sauny itd.). 

Wstępne warunki do instalacji: DIN 18 356 Podłoża muszą być gotowe do położenia zgodnie z ogól-
nie uznawanymi przepisami handlu, biorąc pod uwagę 
VOB (niemieckie procedury kontraktów budowlanych), 
część C DIN 18 356 “prace parkieciarskie”. Podłoże 
musi być suche (w przypadku podłoży mineralnych 
maks. 2%, z gipsu bezwodnego równającego maks. 
0,5% szczątkowej wilgoci, mierzonej urządzeniami 
CM), równe, twarde i czyste. Dodatkowo, wszelkie 
nierówności 3mm/ na metr początkowy i 2 mm na 
następny metr, muszą być wyrównane zgodnie z DIN 
18 202, tabela 3, linia 4. Należy przestrzegać instrukcji 
instalacji dostarczonych z produktem.

7
Znak CE potwierdza, że podłogi nadura MEISTER odpowiadają wszystkim europejskim wytycznym 
dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa. 

Generalne zasady nadzoru budowlanego nr. Z-156.606-1005

MeisterWerke Schulte GmbH zachowuje sobie prawo do dokonywania zmian w materiale i budowie, gdy służy to poprawie 
jakości.


