Mi az SPC Hybrid Vinyl padló?
Az SPC Hybrid Vinyl padló a Vinyl padlók családjába tartozó új fejlesztésű padlóburkolat.
Az LVT ( Luxury Vinyl Tile) vinyl padlóktól az alkalmazott hordozóréteg fajtája különbözteti meg
elsősorban. Míg az LVT vinyl padlók hordozórétege szinte teljes egészében szintetikus anyagokból áll
addig az SPC vinyl padlók hordozórétege nagymértékben természetes anyagból készül. SPC = Stone
Plastic Composit - kőőrlemény és műanyag keveréke. Az SPC Vinyl padlók szerkezete általában, mint
a MEFO SPC Hybrid Vinyl padló esetében is 5 rétegű, alulról felfelé haladva: IXPE lepés-zaj csökkentő
polietilén hab, SPC hordozóréteg, dekorréteg, kopóréteg, UV-álló réteg. Szerkezetéből és az
alkalmazott alapanyagokból adódóan teljesen vízálló. Padlófűtésre is alkalmas, hő hatására nem
deformálódik. Az aljzat kisebb egyenetlenségeivel szemben kevésbé érzékeny. Akár már meglévő
hidegburkolat bontás nélküli kiváltására is alkalmas, a fugák nem „ütnek át” a felületen.

Mit jelent a MEFO SPC Hybrid Vinyl padló 33/42 kopásállósága?
Az első szám a felhasználási területet jelenti




2 – lakótér
3 – irodai felhasználás
4 – termelő létesítmény

A második szám jelenti, hogy milyen intenzitású terhelésnek képes ellenállni a bevonat





1 - alacsony intenzitású terhelés
2 - átlagos
3 - magas
4 - nagyon erős

Ezt a besorolást használva meghatározhatjuk a vinyl padlók kopásállósági osztályát:










A 21. osztály alacsony forgalmú helyiségek számára készült. Ilyen helyiségek például egy
hálószoba;
A 22. osztály használható közepes forgalomban lévő helyiségekben. Ezek a szobák közé
tartozik a nappali, a nappali vagy a gyermekszoba;
A 23 osztályú linóleum minden lakóhelyre alkalmas, beleértve a nagy forgalmú szobákat is.
Például folyosók, konyhák, folyosók;
A 31. osztályt a szállodai szobákban, ügyvezető irodákban és egyéb irodákban használják,
amelyek hivatalban vannak, de gazdaságos módon használatosak;
32 osztályú linóleum kiválóan alkalmas kisebb butikok, irodákban, óvodákban;
A 33. osztályba tartozó anyagok rendszeresen szolgálnak nagy látogatottságú iskolákban és
üzletekben;
A 34. osztályt nagy forgalomban működő nyilvános helyeken használják - mozik, repülőterek,
vasútállomások stb.
A 41-es osztályt olyan ipari helyiségekben használják, amelyek ülő munkát végeznek. Például
az elektronikai javítóüzletekben, varróüzletekben stb.
A 42. osztály használható az átlagos intenzitású üzemi műhelyekben. Néha mechanizmusokat
vagy közlekedést lehet alkalmazni;



43 osztály a linóleum a legnagyobb kopásállóság és használható szinte minden ipari
helyiségekben és műhelyek.

Ez alapján a 33/42-as kopásálósággal rendelkező MEFO SPC Hybrid Vinyl padlók lakótér és irodai
felhasználás mellett alkalmasak iskolák, üzletek, valamint átlagos intenzitású üzemi műhelyek
padlóburkolatának kialakítására.

Miért válassza a MEFO SPC Hybrid Vinyl padlót?
SPC HYBRID PADLÓ kiemelkedik a piaci kínálatból a rendkívül ellenálló felületével, és köszönhetően
az egyenletes aljzatokra történő egyszerű fektetési lehetőségnek, tökéletes termék a saját kezű
kivitelezéshez (DIY). Az SPC HYBRID PADLÓ felhasználási területe változatos, mind az újépítésű
épületek, mind a régi épületek felújítása során akár meglévő régi csempére, más padlókra
lefektethető.
A Vinyl Designpadlók csoportján belül az SPC HYBRID DESIGN Padlók hátoldalukon az integrált
lépészaj csökkentő kasírozással minden felhasználási területre kiváló megoldást jelentenek. 15
Design három kivitelben - WOOD LINE XL, WOOD LINE, STONE LINE – széles dekorválasztékot kínál a
felhasználó részére. Minden SPC-Padló 5 Gi-Klickrendszerrel csatlakozik, amely a Designpadlók gyors
és egyszerű fektetését teszi lehetővé.
Az ásványi alapú hordozórétegnek köszönhetően (kő-őrlemény) a padlók 100%-ban alkalmasak
nedves helységekbe is.
Tulajdonságai:







Nagy kopásállóság - 33/42 intézményi igénybevételre is alkalmas
A legkorszerűbb 5Gi klikkrendszer – gyors, egyszerű beépítés
IXPE integrált lépés-zaj csökkentő réteg
5+1,5mm vastagság – erős, robosztus felépítés
padlófűtésre is alkalmas
Vízálló – nedves helyiségekbe is alkalmas

A MEFO SPC Hybrid Vinyl padló takarítása
A MEFO SPC Hybrid Vinyl padló takarítása túlzás nélkül állíthatjuk: egyszerű.
Napi takarításhoz a seprű, partvis, porszívó egyaránt megfelel.
Ha nedves takarítás is szükséges bátran feltörölheti, felmoshatja a MEFO SPC Hybrid Vinyl padlót,
hiszen teljes mértékben vízálló! Csupán egy dologra ügyeljen: lehetőleg pH semleges tisztítószert
használjon.

