iQ Surface
HOMOGENICZNE WYKŁADZINY WINYLOWE

Kolekcja
pobudzająca
kreatywność
w projektowaniu
i architekturze.

Odkryj nowe perspektywy!
Narracja

uwalniająca

Historia

dobrze

się

od

opowiedziana

projektu.
nigdy

nie

zostanie zapomniana.

Przedstawiamy iQ Surface
iQ Surface zostało zaprojektowane przez firmę Tarkett, aby pobudzić
kreatywność w projektowaniu i architekturze oraz wyeksponować
potencjał jednej z najbardziej znanych rodzin produktowych homogenicznych wykładzin winylowych iQ.
Szwedzkie studio projektowe Note zostało zaproszone do współpracy
z firmą Tarkett w zakresie opracowania opowieści koloru z możliwością
łączenia ich w zależności od barwy, stylu i narracji. Kolorystyka iQ Surface
przenosi znak handlowy Tarkett na wytrzymałość, zrównoważony rozwój
oraz łatwość instalacji. Nieograniczony krajobraz o wyrazistym kolorze,
który wspiera projektanta tak samo jak końcowego odbiorcę.
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Studio
projektowe
Note
Wysoce cenione szwedzkie studio projektowe
Note z siedzibą w Sztokholnie zostało

Instalacja Tarkett w Stockholm Furniture

założone w 2008 roku. Dzięki swojemu

& Light Fair 2018, zalążek nadchodzących

stylowi projektowania, który jest

Harmonia pomiędzy
materiałem i kolorem jest

wydarzeń.

rzadkością - to jest cel
iQ Surface. Współpraca

rozpoznawalny i niemożliwy do naśladowania,

zrodzona z wzajemnego

studio znajduje się w czołówce

szacunku między twórcami,
producentami i materiałami.

skandynawskiego designu i architektury
wnętrz.

Podstawą studia jest wyjątkowe podejście do koloru oraz formy w celu
stworzenia projektu, który jest nieoczekiwany, ale zawsze mile widziany.
Pragnienie tworzenia pracy, która ma cieszyć i być doceniana przez zapalonych
miłośników designu oraz każdego człowieka.
Podobnie jak w zgranych społecznościach, każdy członek studia Note
dostarcza wyjątkową perspektywę do projektu oraz twórczości studia - zbiorowa
inteligencja, która sprawia, że studio jest silniejsze jako całość.
Kiedy Florian Bougault , dyrektor artystyczny Tarkett EMEA, zdecydował się
wprowadzić nową kolekcję, oczywistym był fakt nawiązania współpracy ze
studiem Note. Szwedzkie studio podziela opinię firmy Tarkett, iż homogeniczne
wykładziny winylowe mają niekończące się kierunki do zbadania zarówno dla
projektanta, jak i architekta.
Szczery materiał, ukazujący wszystkie swoje cechy, nie udający czegoś,
czym nie jest. Wytrzymały materiał, elastyczny, a przede wszystkim
opowiadający konkretną historię. Stworzona kolekcja jest prawdziwym dowodem
na to, dlaczego iQ Surface firmy Tarkett jest materiałem, z którym należy się
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liczyć na tak wielu poziomach.
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Kwestia nawierzchni

Dobry

materiał

w

przypadku

designu

i

architektury

to

materiał

wszechstronny. Beton, drewno, nawet winyl - wszystko dostosowane do wielu
zastosowań oraz innowacyjnych aplikacji.
W przypadku winylu, projektant bądź architekt dysponuje wszechstronną,
wytrzymałą nawierzchnią wykonaną dla najbardziej wymagających warunków.
W roku 1947 firma Tarkett wprowadziła innowacje w zakresie kreatywnego
wykorzystania winylu, od jego początków jako wykładziny, do miejsca gdzie
jest obecnie - wysoce kreatywnego narzędzia do projektowania o silnych
cechach ekologicznych.
iQ

Surface

posiada

skonfigurowane

w

zaledwie

zapewnia

2mm

wszystkie

kierunku

nowatorskie

najbardziej

trwałą

kreatywnych

żywotność

innowacje

Tarkett

aplikacji.

Grubość

homogenicznej

wykładziny

winylowej Tarkett bez wpływu na jej wygląd. Jeżeli zaś jest to potrzebne,
zalecamy polerowanie na sucho (dry-buff), aby przywrócić kolor wykładziny.
Jest

to

jednak

również

elastyczny,

twórczy

materiał

do

obiektów

owijający przedmioty, wspinający się po ścianach, tworzący wzory w rożnych
kombinacjach.
Kolekcja iQ Surface chce aby ją używać i z nią eksperymentować; jej
nowa kolorystyka zachęca do kombinacji odcieni z nakrapianymi akcentami.
Prawdziwy plac zabaw dla projektantów.

Jako całość, kolekcja iQ
Surface jest innowacyjnym
narzędziem, które wspiera
każdego projektanta lub
architekta. Świat, w
którym kreatywność jest
wzmocniona materiałem i
jego potencjałem.
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Nowy na całe życie

Jedną z największych zalet produktów homogenicznych jest możliwość
ich renowacji do oryginalnej formy przy regularnym stosowaniu metody
polerowania na sucho (dry-buffing). Metoda ta zapewnia gładkość powierzchni
oraz wysoką odporność. Konstrukcja homogenicznej wykładziny iQ pozwala na
regularne polerowanie na sucho w trakcie całej żywotności produktu, bez
potrzeby używania chemikaliów.
"Sposób, w jaki iQ surface jest skonstruowana, oznacza iż wizja
projektanta lub architekta utrzyma jej estetyczną moc niezależenie od tego, jak
bardzo zostanie użyta. Obecnie bardzo niewiele materiałów dostępnych dla
projektantów ma właśnie takie właściwości. To właśnie sprawia, iż nowa
kolekcja firmy Tarkett jest tak wyjątkowa, a jej prawdziwe piękno staje się
widoczne po jej zainstalowaniu". Per Sternegård, Product Manager, Tarkett.

Uczciwość i trwałość.
Jedną z unikalnych cech iQ
Surface jest to, że jej
kolory i walory estetyczne są
niezmienne od dziesięcioleci.
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Dobra przyszłość

Zaawansowane techniki recyklingu firmy
Tarkett umożliwiają wykorzystanie
materiałów odpadowych w traki sposób, aby
wydajność i estetyka produktu była
niezmieniona poprzez recyklowaną
zawartość. To jest prawdziwy upcycling.

ReStart to program firmy
Tarkett zapewniający pomoc
w

odbieraniu odpadów

z instalacji podłogowych.
W latach 2010 - 2017
na całym świecie zebrano
99 tysięcy ton wykładzin
podłogowych (w tym
winylowych, linoleum oraz
dywanów).

iQ Surface to kolekcja homogenicznych wykładzin wykonana z małych
granulek winylu oraz starannie dobranej mieszanki wypełniaczy mineralnych nie
posiadająca plastyfikatorów opartych na ftalanach. Jest niezwykle odpornym,
elastycznym produktem o jednorodnej nawierzchni o grubości zaledwie 2mm.
Dzięki winylowi - głównemu składnikowi - firma Tarkett jest w stanie
zastąpić

proporcjonalnie

surowce

pierwotne

materiałem

pochodzącym

z

recyklingu z produkcji, instalacyjnych odpadów czy zdemontowanych wykładzin,
zgromadzonych w ramach programu ReStart.
Jednym z głównych aspektów programu ReStart jest to, iż firma Tarkett
może obecnie odbierać zdemontowane wykładziny winylowe (produkcji Tarkett
po 2011 roku), aby wykorzystać je ponownie w swojej pętli produkcji. Jest to
znaczący krok w kierunku świata wolnego od wykorzystywania paliw kopalnych.
Oznacza to, że iQ Surface może być zainstalowany, używany przez wiele dekad,
następnie

zaś

zwrócony

prosto

do

nowych

homogenicznych

wykładzin

winylowych.
Kolekcja iQ Surface została opracowana z myślą o gospodarce o obiegu
zamkniętym. Surowce są starannie dobierane w oparciu o ochronę zdrowia oraz
środowiska,

a

podstawowy

polimer

winylowy

ma

doskonałe

właściwości

recyklingowe. Co więcej, iQ Surface ma wyjątkowo niską emisję LZO (Lotnych
Związków Organicznych), co przyczynia się do uzyskania optymalnej jakości
powietrza w pomieszczeniach i jest w 100% wolna od ftalanów dla zdrowszego
środowiska wewnątrz. Prawdziwy materiał ze świadomą duszą.
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Szwedzkie dziedzictwo

Granulki

winylowe

Tarkett,

podstawa iQ Surface.

Heterogeniczne wykładziny winylowe firmy Tarkett są typowym szwedzkim
rozwiązaniem. Podobnie jak inne kultowe rozwiązania ze Skandynawii, jego forma była
historycznie kierowana jego funkcją.
Nowa kolekcja iQ Surface powstała dzięki współpracy firmy Tarkett oraz Note;
szwedzkie studio projektowe, którego praca charakteryzuje się równomiernym
zespoleniem formy oraz funkcji.
Kolekcja zawierająca opowieści pięciu kolorów otwierające ogromne możliwości
twórcze, które w pełni wykorzystują zalety homogenicznego winylu nadającego się do
projektowania i architektury.
Firma Tarkett oraz studio Note wykreowali kolekcję, która może być
nieskończenie łączona zarówno z innymi materiałami takimi jak stal, drewno lub szkło,
jak również różnymi liniami kolorystycznymi.
Każdy kolor ma swoją opowieść, zakres tonów, poziomów jasności. Wszystko
po to, aby oczarować projektanta, zaś docelowo widza. Cała kolekcja iQ Surface może
zostać zaadoptowana do projektu nie tylko jako pokrycie podłogowe, ale również
ścienne. To kolejny przełom dla materiału, który zapoczątkował swoje życie w Szwecji,
zaś został uznany na całym świecie.

Ronneby,

Szwecja

winylowych.

To

rozwiązania

-

stąd
do

serce
firma

innowacyjnych

Tarkett

projektantów,

wykładzin

eksportuje

winylowe

architektów

oraz

deweloperów od 1947 roku. Korzenie kolekcji iQ Surface
leżą

właśnie

wydajność

w

tym

techniczna,

mieście

-

w

wytrzymałość,

miejscu,
a

także

w

którym

elegancja

tworzą harmonijną całość.
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Kolekcja
Contrast

Gra w monotonnej skali.
Kontrast światła i ciemności na
jednym poziomie z głębią, która
przyciąga oko.

"To był pierwszy raz, kiedy pracowaliśmy z projektem, gdzie schemat koloru oraz kolor kolekcji był produktem. Z
kolekcją iQ Surface stworzyliśmy indywidualne składniki, które muszą razem pracować jako część kolekcji."
My Degerth, Note
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Dzięki eleganckiej i ciepłej czerwieni oraz
młodzieżowej ekspresji, Rouge jest
delikatną, a zarazem radosną kolekcją,
która kontrastuje z ciężkimi materiałami,
takimi jak surowce.

Kolekcja
Rouge

"Każda kolorystyka ma potencjał, aby stać się bohaterskim elementem przestrzeni, produktu lub projektu. To właśnie
wszechstronność projektu iQ Surface jest najbardziej atrakcyjna dla projektanta. Wartym zapamiętania jest fakt, że
kolekcja jako całość jest dla Ciebie, abyś mógł bawić się nią, wyjść poza wszystkie opowieści i nie czuł się
ograniczonym. iQ Surface to rodzina, która chce napisać i przeżyć wspólną opowieść.
Charlotte Ackemar, Note.
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Kolekcja
Sober

Prawdziwe poczucie dojrzałości i klasy.
Ponadczasowe cechy kolekcji Sober to niebieskie
odcienie z dodatkiem szarości i beżu, dzięki czemu
jest ona żywa, ale niezakłócona.

W trakcie dobierania i grupowania kolorów iQ Surface przyświecała nam idea, aby te kolekcje grały rolę "skóry".
Pokrycie, w które możesz ubrać całe pomieszczenie. To materiał, który zasługuje na wypełnienie przestrzeni, można
zrobić z nim tak wiele. Dla nas, jako Note nie powinno dotyczyć to tylko podłóg."
My Degerth, Note.
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Mgliste zielenie i turkusy pośrednio
nawiązują do natury. Kolekcja Dimmed
to świetny fundament dla wiosny o
stałej, spokojnej gamie kolorów.

Kolekcja
Dimmed

"Nie chcieliśmy mieć po prostu monotonnej powierzchni. Większa liczba kolorów w ramach jednej gamy
kolorystycznej ułatwia łączyć różne elementy z całej kolekcji. Zawsze będzie występowało poczucie rodziny we
wszystkich pięciu opowieściach, jako części DNA projektu. To co jest wpaniałe, to mieć możliwość odkrywania
nowych sposobów używania technik opracowanych przez firmę Tarkett w Ronneby, aby stworzyć coć nowego."
My Degerth, Note.
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Kolekcja
Vivid

Wyraźne odcienie czerwieni i współczesne
kombinacje kolorów zapewniają odważną
paletę do pracy. Świeże, żywe kontrasty, ale
nigdy nie przytłaczające.

"W Note nie lubimy podróbek. Kolekcja iQ Surface nie próbuje odwoływać się do czegoś, czym nie jest. To jest
produkt oparty na polimerach oraz sztucznych surowcach, ale wciąż zaprojektowany przez człowieka. Kiedy
patrzysz na to, to właśnie widzisz; tojest szczery materiał."
Charlotte Ackemar, Note
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iQ Surface
Wzór/
Design

Kolory iQ Surface

Nazwa
koloru

Rolki
2m x 23m

Płytki
61 x 61cm

NCS

LRV

Kolor
NCS

Sznur
spawalniczy

Sznur
Nazwa koloru

Sznur
Numer SAP

Sznur
NCS

Contrast

Contrast Airy

21089 083

21091 083

NCS S 1500-N

63%

0,79

Master

White Grey

1287728

1002-Y50R

Contrast

Contrast Multi

21089 084

21091 084

NCS S 3000-N

45%

0,64

Master

Grey

1287322

2002-Y50R

Contrast

Contrast Accent

21089 162

21 091 162

NCS S 8502-B

8%

0,18

Master

Black

1291845

8005-R80B

Accent

Coral

1287893

1070-Y90R

Accent

Medium Green

1287294

6005-G80Y

Accent

Dark Burgundy

1287365

7010-R10B

Contrast
Contrast

ZALECANE POŁĄCZENIA

Contrast
Rouge

Rouge Airy

21089 074

21091 074

NCS S 1505-Y50R

60%

0,78

Master

Light Beige

1291809

1002-Y50R

Rouge

Rouge Multi

21089 080

21091 080

NCS S 3020-Y80R

37%

0,55

Master

Red

1289006

4030-Y90R

Rouge

Rouge Accent

21089 163

21 091 163

NCS S 6020-Y90R

13%

0,29

Master

Medium Burgundy

1287925

6020-Y90R

Accent

Nude Beige

1294304

1515-Y60R

Accent

Camel

1291363

3020-Y40R
7010-R10B

Rouge
Rouge

ZALECANE POŁĄCZENIA

Rouge

Accent

Dark Burgundy

1287365

Vivid

Vivid Airy

21089 089

21091 089

NCS S 2502-R

52%

0,69

Master

Light Grey

1287770

1500-N

Vivid

Vivid Multi

21 089 090

21091 090

NCS S 4010-Y70R

33%

0,50

Master

Red

1289057

3060-Y90R

Vivid

Vivid Accent

21089 181

21091 181

NCS S 8010-R90B

6%

0,14

Master

Deep Blue

1287929

8010-R90B

Accent

Coral

1287893

1070-Y90R

Accent

Nude Beige

1294304

1515-Y60R

Accent

Camel

1291363

3020-Y40R

Master

Green White

1287779

1502-Y50R

Vivid
Vivid

ZALECANE POŁĄCZENIA

Vivid
Dimmed

Dimmed Airy

21089 085

21091 085

NCS S 2005-Y50R

57%

0,76

Dimmed

Dimmed Multi

21089 086

21091 086

NCS S 3502-Y

36%

0,54

Master

Medium Green

1287294

6005-G80Y

Dimmed

Dimmed Accent

21089 164

21091 164

NCS S 7502-Y

12%

0,27

Master

Dark Brown

1287526

7502-Y

Accent

Darker Green

1287474

8000-N

Accent

Nude Beige

1294304

1515-Y60R

Accent

Camel

1291363

3020-Y40R

Dimmed
Dimmed

ZALECANE POŁĄCZENIA

Dimmed
Sober

Sober Airy

21089 087

21091 087

NCS S 2005-Y70R

54%

0,70

Master

Light Beige

1291809

1002-Y50R

Sober

Sober Multi

21089 088

21091 088

NCS S 4005-B20G

30%

0,46

Master

Grey Green

1287677

6010-B30G

Sober

Sober Accent

21089 165

21091 165

NCS S 8010-B10G

7%

0,17

Master

Night blue

1287927

8005-B20G

Sober
Sober

ZALECANE POŁĄCZENIA

Sober

Accent

Camel

1291363

3020-Y40R

Accent

Nude Beige

1294304

1515-Y60R

Accent

Medium Burgundy

1287925

6020-Y90R

Solid

Solid Seashell

21089 092

21091 092

NCS S 1002-Y50R

74%

0,89

Master

White

1287697

1002-Y

Solid

Solid Ash

21089 091

21091 091

NCS S 2002-R

55%

0,77

Master

Grey White

1287446

2000-N

Solid

Solid Peach

21089 093

21091 093

NCS S 2010-Y40R

51%

0,75

Master

Peach

1287930

2010-Y50R

Solid

Solid Dark Ash

21089 094

21 091 094

NCS S 3500-N

39%

0,64

Master

Grey

1287781

4000-N

Solid

Solid Powder

21089 095

21091 095

NCS S 3010-Y50R

41%

0,66

Master

Powder

1287931

3010-Y60R

Sznur
NCS

Grey

1287322

2002-Y50R

Light Beige

1291809

1002-Y50R

LRV

Kolor
NCS

Sznur
spawalniczy

-

NCS S 3000-N

45%

0,64

Master

-

NCS S 1505-Y50R

60%

0,78

Master

21090 389

-

NCS S 2502-R

52%

0,69

Master

Light Grey

1287770

1500-N

Dimmed Upper

21090 388

-

NCS S 2005-Y50R

57%

0,76

Master

Green White

1287779

1502-Y50R

Sober Upper

21090 386

-

NCS S 2005-Y70R

54%

0,70

Master

Light Beige

1291809

1002-Y50R

-

NCS S 1002-Y50R

74%

0,89

Master

White

1287697

1002-Y

-

NCS S 2002-R

55%

0,77

Master

Grey White

1287446

2000-N

Nazwa
koloru

Rolki
2m x 23m

Płytki
61 x 61cm

Contrast

Contrast Upper

21090 815

Rouge

Rouge Upper

21090 387

Vivid

Vivid Upper

Dimmed
Sober
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Sznur
Numer SAP

Sznur
Nazwa koloru

NCS

Wzór /
Design

Solid

Solid Upper Seashell 21090 813
Solid Upper Ash

21090 812

Airy

Multi

Accent

Vivid

Airy

Multi

Accent

Multi

Accent

Dark Ash

Seashell

Dim med

Multi

Accent

Sober

Airy

Airy

Airy

Solid

Multi

Accent

Ash

Peach

Powder

Kolory Surface Wall

Surface Wall

Solid

Rouge

Contrast

Contrast

Upper

Rouge

Upper

Vivid

Upper

Dim med

Upper

Sober

Upper

Solid

Upper Seashell

Upper Ash
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Projektowanie za pomocą sznurów spawalniczych
WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ ZA POMOCĄ MIESZANIA I ŁĄCZENIA KOLORÓW

WTAPIAJĄCE SIĘ

Podobnie jak w przypadku kolekcji iQ Surface, wybór sznurów spawalniczych został zaprojektowany tak, aby łączyć i dopasowywać
wzory oraz rodziny kolorów. Wyróżniające się elementy można łatwo uzyskać poprzez dopasowanie kolorów sznurów spawalniczych w
ramach kolekcji kolorów iQ Surface. Można wybierać jeden z 20 kolorów wzorcowych lub jeden z 5 dodatkowych kolorów, które zostały
opracowane w celu tworzenia kolejnych odcieni (Coral, Nude Beige, Camel, Darker Green i Dark Burgundy) - tabela str. 24.

Sznury spawalnicze to wytłaczane nici winylowe, które można stosować do łączenia dwóch oddzielnych arkuszy materiału winylowego iQ, do
podłóg, ścian lub mebli. Tradycyjnie stosuje się sznury w kolorze, który wtapia się w materiał powierzchniowy. Listę najlepiej pasujących
sznurów spawalniczych (20 wzorcowych referencji, po jednym do każdego koloru iQ Surface) można znaleźć w tabeli na stronie 24.

Contrast Accent
Po lewej – 3 wtapiające się sznury spawalnicze White Grey,
Grey, Black
Po prawej – 3 wyróżniające się sznury spawalnicze Coral,
Medium Green i Dark Burgundy

Rouge Accent
Po lewej – 3 wtapiające się sznury spawalnicze Light Beige,
Red, Medium Burgundy
Po prawej – 3 wyróżniające się sznury spawalnicze Nude
Beige, Camel oraz Dark Burgundy

Contrast Multi z
wtapiającym się sznurem
spawalniczym Grey

Rouge Accent z wtapiającym
się sznurem spawalniczym
Medium Burgundy

Dimned Airy
Po lewej – 3 wtapiające się sznury spawalnicze Green White,
Medium Green, Dark Brown
Po prawej - 3 wyróżniające się sznury spawalnicze Darker
Green, Nude Beige oraz Camel

Vivid Airy
Po lewej – 3 wtapiające się sznury spawalnicze Light Grey,
Red, Deep Blue
Po prawej - 3 wyróżniające się sznury spawalnicze Coral,
Nude Beige oraz Camel

Sober Multi z wtapiającym
się sznurem spawalniczym
Grey Green

Dimned Airy z wtapiającym
się sznurem spawalniczym
Green White

Sober Multi
Po lewej – 3 wtapiające się sznury spawalnicze Light Beige,
Grey Green, Night Blue
Po prawej – wyróżniające się sznury spawalnicze Camel, Nude
Beige oraz Medium Burgundy
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Vivid Airy z wtapiającym
się sznurem spawalniczym
Light Grey
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iQ Surface
SPECYFIKACJA
PRZETARGOWA

iQ Surface
DANE TECHNICZNE
CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE

NORMY

iQ Surface

Surface Wall

Typ pokrycia podłogowego

ISO 10581

Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe

-

Zawartość spoiwa

ISO 10581

Typ I

Typ pokrycia ściennego

EN 259-1
EN 14041
EN 15102

Tak
Komercyjna: 34
Przemysłowa: 43

Homogeniczne winylowe pokrycie ścienne
Tak

iQ Surface

Surface Wall

iQ PUR

PU-Shield

2.0 mm
2.0 mm
2800 g
Ok. 23 mb. x 200 cm
Kod 21089_ _ _

2.0 mm
2.0 mm
3400 g
Ok. 23 mb. x 200 cm
Kod 21090_ _ _

61.0 x 61.0 cm – 14 płytek/op. = 5.21 m²
Kod 21091_ _ _

-

iQ Surface

Surface Wall

Klasa Bfl s1
≥ 8 kW/m² Zgodne

-

Całkowita emisja LZO
Pomieszczenie czyste

EN 13501-1
EN ISO 9239-1
EN ISO 11925-2
EN 13501-1
AS/NZS 3837
ISO 16000-6
ISO 14644-1

≤ 10 μg/m³ (po 28 dniach)
ISO klasa 4

Klasa B s2 d0
Klasa B
≤ 10 μg/m³ (po 28 dniach)
ISO klasa 4

Odporność chemiczna

ISO 26987

Bardzo dobra

Bardzo dobra

Pomieszczenie mokre

DIN 51130
EN 13893
BS 7976-2
EN 13553 Aneks A
Test Wetroom GBR Klasa VT

R9
≥ 0.3
Niskie ryzyko poślizgu
Wodoszczelne

Wgniecenie resztkowe

ISO 24343-1

Znakowanie CE
Klasyfikacja

ISO 10874

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NORMY

Zabezpieczenie powierzchni
Grubość całkowita
Grubość warstwy użytkowej
Waga całkowita/m²

ISO 24346
ISO 24340
ISO 23997

Forma dostawy

ISO 24341 – EN 426
Rolka
ISO 24342 – EN 427
Płytka

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Reakcja na ogień

Antypoślizgowość

ISO 23999

Oddziaływanie kółek krzeseł
Elastyczność
Właściwości elaktrostatyczne

ISO 4918
ISO 24344
EN 1815

Ogrzewanie podłogowe
Opór cieplny
Odporność na światło
Ocena oddziaływania mikroorganizmów
Wytrzymałość spawania

3 cyfrowy kod koloru

EN 12667
EN ISO 105-B02
ISO 846:Część C
EN 684

Kolory

-

Emisja lotnych związków organicznych (LZO) jest bardzo
niska, mierzona po 28 dniach zgodnie z normą EN 16516.
Emisja zbliżona do zera (granica kwalifikacji), całkowita
emisja LZO oraz emisja formaldehydu są poniżej 10 μg/m³.

-

Jest wolny od formaldehydu oraz zgodny w 100% z
rozporządzeniem REACH.

Zatwierdzone

Zgodne
-

Odpowiednie – max 27°C

-

Ok. 0.01 m² K/W
≥7
Nie sprzyja wzrostowi
Średnia wartość: ≥ 400 N/50 mm

≥7
Nie sprzyja wzrostowi
Średnia wartość: ≥ 400 N/50 mm
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7

-

iQ Surface objęta jest 10-letnią gwarancją.

iQ

NEW FOR LIFE™
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Sznury spawalnicze są dostępne w gamie kontrastowych
kolorów skoordynowanych ze wzorami ścian, aby zapewnić
idealne wykończenie.
Emisja lotnych związków organicznych (LZO) jest bardzo niska,
mierzona po 28 dniach zgodnie z normą EN 16516. Emisja
zbliżona do zera (granica kwalifikacji), całkowita emisja LZO
oraz emicja formaldehydu są poniżej 10 μg/m³.
Jest wolny od formaldehydu oraz zgodny w 100% z
rozporządzeniem REACH.
Można go w 100% poddać recyklingowi, a ścinki instalacyjne
mogą zostać odebrane i poddane recyklingowi za
pośrednictwem programu ReStart.

Surface Wall objęta jest 10-letnią gwarancją.

W 100% wolne od ftalanów
Zero formaldehydu
W 100% nadający się do recyklingu

Optymalna jakość powietrza w pomieszczeniach
Suma LZO (TVOC) <10μg/m³ po 28 dniach
Certyfikat FloorScore® (w trakcie)
Zakład produkcyjny certyfikowany ISO 14001
Zgodny z rozporządzeniem REACH i oznakowanie CE

*

≤10 µg /m3
Optimal Indoor
Air Quality

2m

Recyclable
Recycled content

Produkt jest wzmocniony warstwą poliuretanową utwardzaną
światłem UV, PU-Shield, który zapewnia maksymalną
odporność na chemikalia lub zaplamienia we wrażliwych
środowiskach.

WIĘCEJ POWODÓW, ABY
WYBRAĆ IQ SURFACE

Raporty z tesót i certyfikaty dostępne są życzenie

Surface Wall
100 %
25.5 %

2m

Optimal Indoor
Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

Receptura produktu nie zawiera plastyfikatora na bazie
ftalanów. Produkt jest sprasowaną homogeniczną wykładziną
winylową i zawiera ponad 25% materiału z recyklingu.

Można go w 100% poddać recyklingowi, a ścinki
instalacyjne mogą zostać odebrane i poddane recyklingowi
za pośrednictwem programu ReStart.

≤ 0.40 %
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Recyclable
Recycled content

*

≤10 µg /m3

Wybrana homogeniczna okładzina ścienna podobna do Surface
Wall jest zgoda z normą EN 259-1, dostępna jest w arkuszu o
szerokości 2 m i grubości 2 mm.

Sznury spawalnicze są dostępne w gamie kontrastowych
kolorów skoordynowanych ze wzorami podłóg, aby
zapewnić idealne wykończenie.

Wymagana wartość: ≤ 0.10 mm
Najlepsza zmierzona wartość: 0.02 mm
≤ 0.40 % rolka
≤ 0.25 % płytka
Brak uszkodzeń
Zgodne
< 2 kV

100 %
25.5 %

Wybrana homogeniczna wykładzina podobna do iQ Surface
należąca do kategorii kompaktowych wykładzin winylowych
zgodnie z normą ISO 15081, dostępna jest w arkuszu
szerokości 2 m z zawartością spoiwa Typu I oraz grubością 2
mm.

W przeciwieństwie do innych rozwiązań, iQ oferuje wiodącą
w swojej klasie wydajność NA CAŁE ŻYCIE. Homogeniczna
struktura oznacza, iż produkt można polerować na sucho,
aby uzyskać gładką, odporną nawierzchnię, niezbędną do
zapewnienia maksymalnej higieny, jak również odporności na
chemikalia lub zaplamienia.

iQ Surface
Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek
modyfikacji produktu (02/2019).
Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących
instalacji, czyszczenia i konserwacji.
Proszę skontaktować się z Tarkett pod wskazanym
adresem, aby uzyskać te instrukcje.

Surface Wall

Receptura produktu nie zawiera plastyfikatora na bazie
ftalanów.
Produkt
jest
sprasowaną
homogeniczną
wykładziną winylową i zawiera ponad 25% materiału z
recyklingu.

3 cyfrowy kod koloru

3 cyfrowy kod koloru

NORMY

Stabilność wymiarowa

-

iQ Surface

*TVOC AT 28 DAYS
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iQ Surface
INSTRUKCJA INSTALACJI

Surface Wall
INSTRUKCJA INSTALACJI
OCENA PODŁOŻA

INSTALACJA

Można instalować na gładkich, suchych,
czystych, nośnych ścianach z materiałów
mineralnych lub płyt drewnopochodnych.
Materiał drewnopochodny musi być trwale
mocowany, aby uniknąć pracy lub wypaczenia.
Wszelkie podłoża muszą posiadać odpowiednią
dopuszczalną wilgotność równoważną dla 40%
wilgotności względnej powietrza w 20 ° C.

Instalacja powinna przebiegać w
temperaturze pokojowej od 18° C do 26° C.
Względna wilgotność powietrza w
pomieszczeniach powinna wynosić 30-60%.
Utrzymuj tę samą temperaturę i wilgotność
przez co najmniej 72 godziny po instalacji.

1. OCENA PODŁOŻA

2. PRZED INSTALACJĄ

3. INSTALACJA WYKŁADZINY

Podkład musi być czysty, twardy, równy, suchy
oraz pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń
mogących wpłynąć na zachowanie wykładziny.

Przechowuj rolki pionowo w bezpiecznej
pozycji z przerwą pomiędzy rolkami.

Przytnij bryty na długość i ułóż je, aby
zrelaksowały się przed montażem. Jest to
szczególnie ważne w przypadku dłuższych
odcinków.

Parametry wilgotności materiałów ściennych
muszą być zgodne z normami branżowymi, a
wytrzymałość powierzchni musi być
wystarczająco mocna aby utrzymać ciężar
instalowanej wykładziny.

Bryty muszą być instalowane w taki sposób,
aby uniknąć różnic w kolorach. Odwracaj
bryty, kiedy to możliwe. Rekomendujemy
cięcie na zakładkę i dopasowanie krawędzi.

Ściany z tynkiem mineralnym wymagają
dodatkowego wyrównania za pomocą
szpachli wodoodpornej. Powierzchnia musi
być równa i nośna.

Bryty całościowo kleimy za pomocą kleju
rekomendowanego przez firmę Tarkett do
wykładzin homogenicznych za pomocą
szpachli zębatej A1 / A2. Zobacz instrukcje
producenta kleju dotyczące zakresu, czasu
otwarcia itp. Przykład odpowiednich klejów
można znaleźć na stronie
professionals.tarkett.com

Nie wolno instalować na ściany pokrytej
farbami olejnymi itp.

Podkłady mineralne muszą posiadać barierę
przeciwwilgociową zgodnie z lokalnymi
standardami.
Podkłady mineralne muszą posiadać
odpowiednią wilgotność do instalacji
wykładziny zgodną z ogólnymi standardami
lub zaleceniami producenta podkładu.
Cementowe 2% C.M. Anhydrytowe 0,5% C.M.
Podkłady grzewcze odpowiednio 1,8% C.M.
i 0,3% C.M. dla anhydrytowych.
Postępuj zgodnie z lokalnymi standardami
oraz wytycznymi branżowymi.
Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 48h
przed instalacją wykładziny i zapewnić w tym
czasie alternatywne ogrzewanie. Stopniowe
uruchamianie ogrzewania po 6-7 dniach od
zakończenia instalacji wykładziny.

Wykładzinę, klej i podłoże pozostaw do
osiągnięcia temperatury pokojowej, tj. nie
mniej niż 18° C. Względna wilgotność
powietrza powinna wynosić 30-60%.
Wykładziny muszą być aklimatyzowane w
ciepłym pomieszczeniu co najmniej 24
godziny przed instalacją, najlepiej 48 h.
Instalacja powinna przebiegać w
temperaturze pokojowej od 18 ° C do 26 ° C.
Temperatura podłoża musi wynosić co
najmniej 15 ° C. Względna wilgotność
powietrza w pomieszczeniach powinna
wynosić 30-60%. Utrzymuj tę samą
temperaturę i wilgotność przez co najmniej
72 godziny po instalacji.
Jeżeli używany jest materiał z kilku rolek,
powinny one mieć takie same numery seryjne
produkcji i być instalowane w kolejności
zgodnej z numeracją rolek z danej serii.

Dociśnij ręcznie wykładzinę aby upewnić się, że
pokrycie podłogi dobrze styka się z klejem i całe
powietrze zostało usunięte. Upewnij się, że
narzędzie służące do dociskania wykładziny
podłogowej nie rysuje powierzchni. Następnie
użyj walca do wykładzin (około 65 kg) i
krzyżowo przewalcuj podłogę.

PRZYGOTOWANIE
Pył i luźne elementy muszą zostać całkowicie
usunięte. Podłoża chłonne należy
zagruntować odpowiednim środkiem
gruntującym.
Podczas stosowania mieszanek
wygładzających należy stosować produkty,
które spełniają wymagania norm budowlanych.
UWAGA: W przypadku użycia dwuczęściowych
mieszanek poliestrowych mogą wystąpić
przebarwienia, jeżeli są one niewłaściwie
wymieszane i / lub niewystarczające. Nie
mieszaj bezpośrednio na podłożu.
Do zaznaczania na wykładzinie i ścianach
używaj wyłącznie ołówka.

4. SPAWANIE WYKŁADZINY

5. PO INSTALACJI

Bryty są spawane na gorąco po całkowitym
związaniu kleju (24-48h). Połączenia są
frezowane do około dwóch trzecich grubości
za pomocą ręcznego frezu lub frezarki do
wykładzin.

Zawsze należy chronić podłogę grubym
papierem, płytami ochronnymi lub podobnym
materiałem w okresie budowy. Jeśli używasz
taśmy klejącej, nie wolno jej stosować
bezpośrednio do powierzchni wykładziny.

Spawać na gorąco przy użyciu dyszy Tarkett
do szybkiego spawania. Ścinanie sznura
należy przeprowadzić w dwóch etapach.
Pierwszy bezpośrednio po spawaniu, drugi po
schłodzeniu wykładziny.

WAŻNE!
Zakaz ruchu pieszego przez 24 godziny od
instalacji. Brak intensywnego ruchu,
obciążenia toczenia lub umiejscowienia
mebli przez 72 godziny po instalacji.
Większość producentów klejów do podłóg
określa 72 godziny jako okres osiągnięcia
ostatecznej wytrzymałości.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub konkretnych metod instalacji (wet room system, tworzenie cokołów itp.) należy zapoznać się z odpowiednimi
instrukacjami lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett. Nie ponosimy odpowiedzialności za stosowane kleje i masy szpachlowe, w tym
zalecane.
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Przytnij bryty na długość i ułóż je, aby
zrelaksowały się przed montażem. Jest to
szczególnie ważne w przypadku dłuższych
odcinków.
Bryty należy kleić za pomocą kleju
zatwierdzonego do homogenicznych
winylowych okładzin ścieennych Tarkett. Klej
rozprowadzamy za pomocą wałka i
szpachelki A4. Zobacz instrukcje producenta
kleju dotyczące zakresu, czasu otwarcia itp.
Rekomendowane kleje można znaleźć na
stronie professionals.tarkett.com
Czas instalacji zależy od rodzaju podłoża,
jego chłonności, temperatury i wilgotności
powietrza w pomieszczeniach. Klej musi być
odpowiednio odparowany aby zapewnić
odpowiednie utrzymanie wykładziny w czasie
instalacji.
Bryty muszą być instalowane w taki sposób,
aby uniknąć różnic w kolorach. Odwracaj
bryty, kiedy to możliwe. Jeśli konieczne to
przycinamy krawędzie na zakładkę.
Instalacja pozioma lub pionowa i
odpowiednio z lub bez połaczenia z cokołami.

POŁĄCZENIE Z WYKŁADZINĄ NA
PODŁODZE
W przypadku połączenia wykładziny
ściennej oraz podłogowej zalecamy
wykonanie spawania na gorąco.
W innym wypadku zalecamy profil
przejściowy (akcesoria KS61, S60 and
S100).
Pokrycie ścienne

Połączenie na styk, frezowanie i spawanie

Pokrycie podłogowe

Pokrycie ścienne

Połączenie na tyk, frezowanie i spawanie
Pokrycie podłogowe
Profil PA 20

Spawane na gorąco po związaniu kleju
(24-48h). Połączenia są frezowane do około
dwóch trzecich grubości za pomocą ręcznego
frezu. Spawać użyciu dyszy Tarkett do
szybkiego spawania. Ścinanie sznura należy
przeprowadzić w dwóch etapach. Pierwszy
bezpośrednio po spawaniu drugi po
schłodzeniu wykładziny.

Jeżeli używany jest materiał z kilku rolek,
powinny one mieć takie same numery seryjne
produkcji i być instalowane w kolejności
zgodnej z numeracją rolek z danej serii.
Wykładzinę, klej i podłoże pozostaw do
osiągnięcia temperatury pokojowej, tj. nie
mniej niż 18° C. Względna wilgotność
powietrza powinna wynosić 30-60%.
Wykładziny muszą być aklimatyzowane w
ciepłym pomieszczeniu co najmniej 24
godziny przed instalacją, najlepiej 48 godzin.
Rolki powinny być przechowywane na równej
powierzchni. Wady w materiale należy
niezwłocznie zgłaszać do punktu sprzedaży
bez ich instalowania. Zawsze podawaj numery
kolorów i rolek, które podano na etykiecie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub
wyjaśnień należy się skontaktować z lokalnym
przedstawicielem Tarkett w celu uzyskania
dalszych informacji.
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Wzory i zdjęcia pokazane w tym dokumencie mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Nie
stanową one oferty handlowej, ani nie należy ich traktować jako zaleceń co do sposobu
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