
Technické specifikace

Garance 20 leté
záruky

Kvalitou produktů
Novilon® a Novilux®
jsme si jisti, proto 
na ně poskytujeme
záruku 20 let.
S dodaným mate-
riálem žádejte 
originální záruční

list, kde jsou uvedené podrobné záruční
podmínky.

Více informací o krytině Novilon® najdete 
na webu www. novilon.cz
nebo u vašeho prodejce

vhodný k instalaci na 

podlahové topení

snadný úklid všech 

nečistot a skvrn

Průřez podlahovinou Novilon®/
Novilux® – skladba jednotlivých 
vrstev
1. Diamond Seal – povrchová úprava
2. Transparentní nášlapná vrstva 
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru 
4. Vrstva skelného rouna 
5. LDF rubová vrstva – mechanická

pěna s tvarovou pamětí

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy ISO 26986 a EN 653

Novilon® VIva Novilux® Traffic

Celková tloušťka EN-ISO 24346 2,40 mm 3,00 mm

Bytová výstavba EN-ISO 10874 třída 23 třída 23

Občanská výstavba EN-ISO 10874 třída 31 třída 33/42

Tloušťka nášlapné vrstvy EN-ISO 24340 0,25 mm 0,70 mm

Šířka role EN-ISO 24341 400/300/200 cm 400/200 cm

Délka role EN-ISO 24341 30 m 25 m

Celková hmotnost EN-ISO 23997 cca 1850 gr/m2 cca 2550 gr/m2

Odolnost vůči opotřebení EN 660 třída T třída T

Protikluznost – Aquagrip DIN 51130 R10 R10

Kročejová neprůzvučnost EN-ISO 717-2 16 dB 17 dB

Odolnost vůči kolečkům 
(židle s plastovými kolečky typu W) EN-ISO 4918 velmi dobrá velmi dobrá

Odolnost vůči bodovému zatížení EN-ISO 24343-1 ≤ 0,20 mm ≤ 0,15 mm

Barevná stálost ISO 105-B02 ≥ stupeň 6 ≥ stupeň 6

Při krátkodobém působení zředěných kyselin,
Odolnost vůči chemikáliím EN-ISO 26787 olejů a mastnoty nedojde ke změnám 

vlastností materiálu.

Rozměrová stálost EN-ISO 23999 ≤ 0,10 % ≤ 0,10%

Tepelná izolace EN 12664 0,0264 m2 K/W 0,0300 m2 K/W

Pocit tepla pod nohama DIN 52614 vyhovující vyhovující

Podlahové topení Obecně vhodné pro teplovodní podlahové topné systémy 
(u elektrických systémů až do povrchové teploty 27 °C)

REACH Současné požadavky nařízení REACH jsou dodrženy.

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041

Reakce na oheň EN 13501-1 Bfl,S1 Bfl,S1

Protikluznost EN 13893 > 0,3 (Aquagrip) > 0,3 (Aquagrip)

Tepelná vodivost EN 12524 0,25 W/m2K 0,25 W/m2K

Antistatičnost EN 1815 < 2 kV < 2 kV

Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo v místnostech bez prahů různé šířky pásů (2 m, 3 m, 4 m) 
a různé výrobní šarže. Směr pokládky více pásů je uveden na zadní straně každého vzorku ve vzorkovníku.
Při pokládce na podlahové topení je nutná celoplošná fixace podlahoviny. Maximální teplota vytápěného
potěru nesmí přesáhnout 27 °C.
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