
EMOTIONS cOrIuMprINTcOrkSTudIO blOOM rEcOlOur vINylcOrk TradITION

Využití LeveL of use norma 
norm

jednotka
unit

Domácí Domestic EN685 class

komerční Commercial EN685 class

Základní Vlastnosti General properties

rozměry dimensions EN427 mm 910 × 300
910 × 300
910 × 194
388 × 388

910 × 300 610 × 380 1746 × 194
910 × 194
610 × 388
388 × 388

910 × 194
910 × 300

600 × 300
300 × 300

tloušťka thickness EN428 mm 10,5 10,5 10,5 10,5 13,5 10,5 10,5 4

pravoúhlost squareness EN427 mm <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

přímost hrany straightness EN427 mm <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Hustota apparent density EN672 Kg/m3 745 745 745 745 755 840 780 500

Hmotnost na plochu  Mass per unit area EN430 g/m3 7800 7800 7800 7800 10000 8800 8200 2000

plochost
• délka konkávní / konvexní
• šířka konkávní / konvexní

Flatness of the panel
• lenght concave / convex
• width concave / convex

EN14085/A %
<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

<0,1 / 0,5
<0,05 / 0,1

• • •
• • •

spáry mezi deskami opening between panels EN14085/B mm <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 • • •

Výškový rozdíl mezi lamelami Height difference between panels EN14085/B mm <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 • • •

trvalá deformace residual indentation EN433 mm <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25

rozměrová stálost dimensional stability EN669 EN434 % <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,2

BeZpečnostní Vlastnosti saFety properties

reakce na oheň reaction to fire EN13501-1 class Dfl–S1 Dfl–S1 Dfl–S1 Cfl–S1 Dfl–S1 Dfl–S1 Cfl–S1 Cfl–S1

emise formaldehydu Formaldehyde emission EN717-1/2 class E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 • • •

odolnost proti uklouznutí slip resistance EN14041 class DS DS DS DS DS DS DS DS

součinitel smykového tření sliding coefficient EN13893 coefficient >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7 >0,7

další Vlastnosti additional properties

tepelný odpor thermal resistance EN12667 m2.K/W 0,114 0,114 0,114 0,114 0,114 0,099 0,101 0,062

tepelná vodivost thermal conductivity EN12667 W/m.K 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,106 0,104 0,065

Útlum kročejového hluku impact noise reduction ISO140-8 dB 18 18 18 18 18 17 17 18

odolnost proti opotřebení Wear resistance
EN14354 Nr. hCycles 8000 9000 8000 8000 9000 7000 8000 • • •

EN660-2 g/100 Cycles 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 • • •

odolnost proti poškrábání scratch resistance EN438 N 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 • • •

odolnost proti nárazu (míč) impact resistance (ball) EN438 N >70 >90 >70 >60 >90 >90 >40 • • •

nabití statickým nábojem static electrical chargez EN1815 kV <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic) <2,0 (antistatic)

TEchNIcké údajE pOdlahOvIN TEchNIcal daTa Of flOOrINg



patentovaný zámkový systém pro podlaho-
vé lamely. Patented glueless fixing system for 
floor panels.

impregnace hran pro lepší odolnost proti 
vlhkosti. Edge impregnation for improved 
moisture resistance.

Voděodolná dřevovláknitá vrstva vysoké 
hustoty. Low swelling and moisture resistant 
High Density Fibreboard.

digitální tisk ve vysokém rozlišení 1000dpi
1000 dpi High Definition Digital Printing

Mikro-zkosené hrany pro estetické 
vylepšení. Micro-bevelled edge aesthetic 
enhancement

ochrana proti plísním a bakteriím pomocí 
antibakteriální technologie Microban®.  
Embedded antibacterial and fungus protection 
using Microban® antibacterial technology..

technologie aglomerace bez použití form-
aldehydu. Formaldehyde-free agglomeration 
technology.

Certifikace německé korkové asociace.
Kork-Logo certification of the German Cork 
Association.

Certifikace pro interiérové stavební 
materiály, zaručuje zdravé vnitřní ovzduší. 
Indoor air quality certification for low-emitting 
interior building materials.

symbol produktu vyrobeného z recyklo-
vatelného korkového materiálu. Symbol of 
products made from recycled cork material.

Mezinárodní symbol k identifikaci výrobků 
z pravého korku. International symbol used 
to identify products made of genuine cork.

4 vrstvový extrémne odolný dvojzložkový lak.
4 layers of high performance 2 component waterborne lacquer.

Dvousložkový povrchový lak na vodní bázi s vysokou odolností proti opotřebení a nárazům s přírodním vzhledem. 
Waterbased two component finish with very high wear and impact resistance with a natural look-and-feel.

Povrchová úprava tvrdý voskový olej vytváří navoskovaný vzhled a pocit. 
Hard cured oil finish for a wax-oil look-and-feel.

6 vrstvý vysoko odolný keramický lak, odolný vůči opotřebení, nárazu, poškrábání a proti uklouznutí. 
Highly resistant ceramic varnish with 6 layers, wear, shock, scratch and slip resistant.

Vinylová vrstva s přídavkem mikro-keramických částic zabraňuje opotřebení. 
Wear enhancement technology by embedding micro ceramic beads into the vinyl wear layer.

3 vrstvy PU UV laku + vrstva microceramic®

3 layers of PU UV varnish + microceramic® layer

Korek Jelínek, spol. s r. o., Ještědská 492, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02
tel.: +420 483 388 327, fax: +420 483 388 328, korek@jelinek.cz, www.korek.cz
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