KIIRE PÕRAND
Liimivabad iselukustuvad PVC
põrandaplaadid

Fortelock põrandaplaadid
Fortelock põrandakattematerjal koosneb iselukustuvatest plaatidest, mis on valmistatud 100% PVC-st. Põrandakatte võib
paigaldada uutele ja vanadele pindadele, seejuures võib ei pea aluspinna kvaliteet olema ideaalne. Fortelock PVC põrand
on kulumiskindel, vastupidav kemikaalidele ning materjali omadused säilivad pika aja vältel.
Fortelock
põrandakattematerjal
koosneb
iselukustuvatest plaatidest, mis on valmistatud 100%
PVC-st.
Põrandakattematerjal on mõeldud nii uute kui vanade
erineva kvaliteediga põrandate katmiseks.
Fortelock on toodetud Euroopas kasutades uusimat
keskkonnasõbralikku tehnoloogiat.
Fortelock põrandaplaadid on vastupidavad kulumisele,
rebenemisele ja kemikaalidele ning tagatud on pikaajaline
materjali stabiilsus.
Lihtne paigaldus, mis ei sõltu aluspinnast
Fortelock põrandaplaate on lihtne paigaldada, reeglina
vajad vaid kummihaamrit ning nuga.
Aluspind ei vaja mingisugust ettevalmistust ning
põrandaplaadid ei vaja aluspinnale kinnitamist.
Seega sobib Fortelock kiireks renoveerimiseks ning ka
põranda kvaliteedi ning väljanägemise parandamiseks.
Põrandaplaadid
on
kergesti
eemaldatavad,
teisaldatavad ja lihtsalt parandatavad
Terve põranda või üksikud Fortelock põrandaplaadid saab
kergesti eemaldada ning teisaldada uude kohta. Vigastatud
põrandaplaadid on lihtne uutega asendada.
Keskkonnasäästlik toode. Fortelock põrandaplaatide
peamised koostisosad on ümbertöödeldud materjalid.
Fortelock põrandaplaadid on ise ümbertöödeldavad.

Sobib eluruumi, äriruumi, kooli, töökotta ja tööstusesse
Fortelock plaatide hulgas on valida kolmeteistkümne
standardvärvi ja kolme pinnamustri vahel. See asjaolu
kombineerituna vastupidavuse ja jalasõbralikkusega muudab
Fortelocki sobivaks peaaegu igale poole.
PVC on antibakteriaalne ja allergiavaba.
Lai kasutusala: alates koolidest kuni rasketööstuseni
Fortelock põrandaplaate on võimalik kasutada tootmises,
laohoonetes, garaažides, töökodades, spordiasutustes, laste
mängualadel,
poodides,
keldrites,
pesumajades,
autoremonditöökodades, näituste saalides, kontorites jne jne.
Fortelock on ideaalne põrandapindade värskendamiseks,
renoveerimiseks ning remontimiseks.
Meeldiv nii kõrvale, silmale kui jalale
Fortelock põrandakattematerjal summutab vibratsioone ja
põrutushelisid.
Fortelock toimib soojaisolatsioonina.
Fortelock plaate kasutatakse palju tolmuvaba põranda
valmistamine.
Fortelock põrandal liikumine, töötamine ja seisimine on palju
meeldivam kui näiteks betoon- või keraamilisel põrandal.
Vastupidavus ja kvaliteet
Fortelock talub sagedaid suuri koormusi, lööke, kemikaale jne.
Fortelock põrandaplaatide kvaliteet on tagatud vastavalt Euroopa
standarditele.

Korduma kippuvad küsimused
Kuhu Fortelock põrandaplaadid sobivad?
Fortelock põrandakattematerjal on välja töötatud sobimaks väga erinevatesse ruumidesse, nagu tööstuslikud ruumid, garaažid, töökojad, keldrid,
spordisaalid, majapidamisruumid jpt.
Mida on mul Fortelocki paigalduseks vaja?
Fortelock põrandaplaadid ei vaja paigalduseks spetsiaalseid tööriistu. Piisab kummihaamrist ja noast.
Kas Fortelock põrandaplaadid on vastupidavad õlidele ja teistele kemikaalidele?
Jah! Fortelock põrandaplaatide polümeerstruktuur on vastupidav enamikele õlidest ja hapetest.
Mis juhtub, kui vesi satub põrandale?
Fortelock plaatidevaheline lukustus on väga tihe, seega pääseb ainult väga minimaalne kogus vett plaatide alla. Veel enam, Fortelock plaatidel
on eriline Airflow süsteem, mis võimaldab õhul vabalt põrandaplaadi all liikuda ning see omakorda võimaldab plaadi alla sattunud veel aurustuda.
Teiste põrandakatetega võrreldes esineb Fortelockil tunduvalt vähem mädanemist, hallitust ja halba niiskuse lõhna.
Kas Fortelock põrand isoleerib heli ja soojust?
Jah!
Kas Fortelock on kergestisüttiv?
Tänu Fortelock põrandakattematerjali koostisosadele on see põrand klassifitseeritud kui "raskesti süttiv".
Kas ma pean tegema aluspinnale erilisi ettevalmistusi enne Fortelocki paigaldust?
Enamikel juhtudest piisab põranda puhtaks pühkimisest. Õli ja muud ebapuhtused ei mängi mingit rolli. Aluspinnas leiduvad augud ei kahjusta
Fortelock plaate, kannatab vaid visuaalne lõpptulemus. Seetõttu soovitame enne Fortelocki paigaldust suuremad augud põrandaseguga
tasandada.
Kuidas viimistleda Fortelock põrandakate seinte ja avade juures?
Seinte juures lõika plaat 5mm kauguselt kasutades nuga. Avade juures kasuta Fortelock kaldservaga plaate - rampe.
Kui üksik plaat saab kahjustada, kas seda saab välja vahetada?
Jah, plaate saab välja vahetada üksikult või mitmekaupa.
Kas Fortelock põrand on libe?
Vastupidi, Fortelock plaatide mustrid muudavad põranda libisemiskindlaks.
Kuidas Fortelock põrandat hooldada?
Enamasti ei vaja põrand rohkemat kui vett, puhastusainet ja moppi. Samuti võid kasutada erinevaid PVC põrandatele mõeldud tooteid lisaläike
andmiseks või raskestieemaldatavate plekkide eemaldamiseks.
Kas Fortelock põrandat saab kasutada ka välitingimustes?
Me ei soovita seda, kuid võttes arvesse, et võivad esineda värvi pleekimine ning muutused plaatide mõõtudes, on Fortelocki võimalik kasutada
ka õues.

Põranda renoveerimismeetodite võrdlus
Fortelock

Keraamiline plaat Põrandasegu

Lakk või värv

EPO
põrandasegu

Materjali hind

kõrgem

keskmine

keskmine

madal

kõrgem

Paigalduse hind

väga madal

keskmine

keskmine

keskmine

kõrge

Vastupidavus kulumisele

kõrge

keskmine

keskmine

madal

kõrge

Aluspinna niiskuse taluvus

kõrge

keskmine

kõrge

madal

väga madal

Paigaldus loetud tundidega

jah

ei

ei

osaliselt

ei

Ruumi kasutusaja kadu, k.a
aluspõranda ettevalmistus

null

keskmine

kõrge

keskmine

kõrge

Paigaldus ei vaja erioskusi

jah

ei

ei

ei

ei

Löögikindlus

kõrge

madal

keskmine

madal

keskmine

Lihtne parandada vaid kindlat kohta

jah

osaliselt

ei

ei

ei

minimaalne

kõrge

kõrge

kõrge

kõrge

jah

ei

ei

ei

osaliselt

jah

ei

ei

ei

ei

Aluspõrandast sõltuvus ja
ettevalmistuse vajadus
Hääbumise kindlus ja isoleerivad
omadused
Lihtne asendus ja teisaldus

Plaadid kõrge koormustaluvusega

Plaadid keskmise koormustaluvusega

Kasutamiseks ruumides, kus liiguvad laadimistõstukid ja muu
rasketehnika ning kus rakendatakse suurt punktkoormust.

Sobivad kasutamiseks ruumides või ruumi osades, kus ei liigu
laadimistõstukeid ja muud rasketehnikat ning kus ei rakendata
suurt punktkoormust.

Kasutuskohad

Kasutuskohad

• laohooned
• tootmisruumid
• ostukeskused
• hulgikauplused
• autoteenindused
• spordiasutused
• näituste hallid ja kauplused

Tootekood

• raudtee- ja
lennujaamad
• reisiterminaalid
• elektrijaamad
• angaarid, garaažid
• politseijaoskonnad ja
tuletõrjedepood

2010

Tüüp
Pinnamuster

2020

• töötoad, majapidamisruumid,
keldrid
• spordiasutused
• kergetööstus ja
laod
• haridusasutused
• kauplused
alumise külje vaade

2040

Nahk

alumise külje vaade

Tootekood

2050

Tüüp

Põrandaplaat
Rihvel

• butiigid
• äriruumid
• spordisaalid

Coin

Pinnamuster

2060

2080

Põrandaplaat
Rihvel

Nahk

Mõõtmed

510 x 510 x 7 mm

Mõõtmed

510 x 510 x 7 mm

Kaal

2,2 kg

Kaal

1,4 kg

Coin

Paigaldusjuhised

Tehnilised andmed
Kõvadus

1

2

Märgi põrandale risti- ja pikisuunaline
võrgustik, kasutades märkenööri või kriiti

3

Aseta põrandaplaadid oma kohtadele ning
kasuta kummihaamrit hammasühenduse
fikseerimiseks. Soovitav on alustada
paigaldust ukseavast.

Survetugevus

Hea - (EN 423 - bensiin, diisel, 18% äädikhape,
viinhape 250g/1hl – kaduvväike mõju)
520 kg/cm2 (EN ISO 15451)

Kogupaksus

7-8 mm (EN 428)

Pealispinna paksus

7-8 mm (EN 428)

Kulumiskindlus
Deformatsioon peale staatilist koormust

<0.1mm (EN 433)

Mõõtmete stabiilsus

> 5 (ilma kahjustusteta) (EN 20105)

Dünaamiline hõõrdetegur kuni 0.75 (EN ISO 13893)

Garantii kulumise vastu

5

6

Heleroheline

Sinine

Roheline

Lilla

Hall

Punane

Grafiit

Rosso
punane

Must

raskestisüttiv (DIN 4102)

Libisemiskindlus

4

Elektrisinine

<=0,20% (BS EN 434)

Tuletundlikkus

Jäta seina ja plaadi vahele vähemalt 5 mm
laiune vahe soojuspaisumise
kompenseerimiseks

Kollane

T (<0.1mm /100) (EN 660-2)

Värvikindlus kunstlikus valguses

Kasuta tikksaagi või käsisaagi plaatide
sobivasse mõõtu lõikamiseks

Helesinine
Shore’i meetodil A-skaalal 92 (ISO 868)

Vastupidavus kemikaalidele

Ennepaigaldamist jäta Fortelock
põrandaplaadid samasse ruumi
aklimatiseeruma vähemalt 24 tunniks

Värvid

Kuni 12 aastat

Oranž
Valmis!

Koormustaluvus

Pinnamuster

(plaadi alumise külje vaade)

Keskmine koormus

Kõrge koormus

Naha imitatsioon

Rihvel

Cointop

Distributor Estonia:
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