COLOREX ESD
JE BEZPEČNÝ,
ZŮSTANE BEZPEČNÝ

1

Colorex

SD 150221 l SD 150212

Colorex
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ESD a čisté provozy

Ochrání vaše zařízení
Colorex je technicky pokrokový podlahový systém speciálně
navržený k redukci statického výboje v citlivých oblastech
jako jsou čisté provozy, operační sály a elektronický průmysl.
Nejen že Colorex poskytuje vyspělé technologické řešení, ale
má také esteticky příjemný vzhled a vylepší každý komerční
interiér od industriálního až po školní prostředí.
Forbo Flooring Systems je mezinárodním lídrem na trhu s bohatými
zkušenostmi v oblasti ESD krytin a čistých provozů s asi nejznámější
značkou na trhu - Colorex. Můžete mít jistotu, že Colorex odpovídá
každému standardu a normě, která je požadována dnes a bude
pravděpodobně nutná i zítra. Neustále se snažíme přinášet
udržitelné podlahové systémy, které vytvářejí lepší prostředí po
celém světě. Zároveň můžeme pomoci postarat se o přírodní
prostředí prostřednictvím našeho závazku k trvale udržitelnému
rozvoji, zodpovědného nakládání se surovinami a optimalizaci
výrobních procesů. Například naše kolekce Colorex obsahuje 15%
postindustriálního recyklovaného obsahu, a je vyrobena za použití
zelené elektřiny. Plně vyhovuje všem předpisům a nařízením.

Elektronický průmysl

Zdravotnictví

8 jistot krytiny Colorex
Colorex je ideální podlahový systém pro sektory jako je
elektronický a farmaceutický, operační sály, datacentra a
serverové místnosti.
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Úplná shoda a překročení všech norem pro ESD podlahy a čisté
provozy, včetně institutu Fraunhofer.
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Colorex nabízí záruku doživotní vodivosti
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Nejvyšší hygienické vlastnosti, vysoká hustota a nepórovitost

4

Unikátní rozměrová stálost
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Výhody nízkého obsahu změkčovadel, což vede k extrémně nízkým
emisím
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Colorex

Čisté provozy

Plná opravitelnost a odstraňování skvrn
Odolnost vůči velké zátěži
Colorex je dostupný ve formátu čtverce, a je připraven pro zdvojené
podlahy, které nalézáme v mnoha komerčních prostředích, jako
jsou datacentra a serverové místnosti.

Průmysl

EC plus, basic plus, R11 plus
Ochrání vaše zařízení; Colorex je technicky pokrokový podlahový systém speciálně navržený k redukci statického výboje v
citlivých oblastech jako jsou čisté provozy, operační stály a elektronický průmysl.

colorex EC plus
Highperform

Renovovat průmyslovou podlahu může být velmi nákladné a náročné na pracovní
úsilí. Prostoje potřebné k přesunutí a demontaci těžkých výrobních zařízení
a náklady na komplexní rekonstrukci podkladu se mohou sečíst ještě před
zahájením instalace nové podlahy. Colorex EC Plus je vysoce funkční podlahová
krytina skládající se z volně položitelných dílců pro všechny prostory nebo
aplikace, kde jsou drahá přípravná opatření a prostoje prostě vyloučena. Speciální
úprava nebo příprava není nutná, pokud je podlaha rovná. Colorex Plus může
být instalován bez přerušení nebo omezení současných aktivit a je ho možné
ihned používat. Dílce se propojí navzájem s ostatními a propojení zůstane
skryté. Vzhledem k tomu, že dílce mají povrch Colorex, můžete i nadále využívat
osvědčených vlastností a výhod.

Funkčnost: Trvalá vodivost
Popis: Trvale vodivá podlaha, spojení mezi dílci přes
vodivé lepidlo a uzemnění přes měděné pásky.
Vyhovuje požadavkům systému – osoba – bota –
podlaha a normě IEC 61340-4-5.
Oblasti použití: ESD zařízení, čisté místnosti, farmaceutické
laboratoře, výrobní místa a operační sály.

colorex basic plus

Colorex Basic plus jsou dílce pro systém pokládky na volno s materiálem Colorex
na povrchu bez vodivých vlastností. Tato řada nabízí všechny výhody produktu
Colorex jako vysokou hustotu, snadnou opravitelnost a odolnost vůči skvrnám
spojené s výhodou vysoce zátěžových volně položitelných dílců.

Funkčnost: Odolný / Opravitelný
Popis: Vynikající odolnost vůči chemickým prostředkům,
podlaha může být v případě velkého poškození
opravena
Oblasti: Prodejny, obchody, sklady. Prostory s vysokým
provozem vyžadujícím denní intenzivní čištění.

colorex R11 plus
Tento produkt má zvýšenou třídu protikluznosti R11 kvůli své silné povrchové
reliéfní struktuře.

Funkčnost: protikluznost R11
Popis: Skrytí nečistot, dobrá protikluznost
Oblasti: Průmysl, garáže, sklady. Vhodné, když je problémem
čas, vlhkost nebo špatný podklad.

Colorex
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SD/EC

SD150223 | EC250223
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Colorex SD/EC

etna

azzurro

fuego

SD150213 l EC250213

SD150225 l EC250225

SD150215 l EC250215

SD150234 l EC250234

SD150219 l EC250219

SD150236 l EC250236

SD150223 l EC250223

jade

cobalt

SD150235

SD150240 l EC250240

granite

oasis

musk

SD150212 l EC250212

SD150232 l EC250232

assuan

lux

amazonas

SD150231

montblanc

atlantic

SD150208 l EC250208

SD150204 l EC250204

quartz

sahara

twilight

SD150224 l EC250224

ivory

niagara

SD150207 l EC250207

SD150202 l EC250202

moonstone

kiwi

SD150222 l EC250222

SD150206 l EC250206

SD150203 l EC250203

kilimanjaro

pacific

SD150237

adula

SD150233

everest

SD150221 l EC250221

SD150201 l EC250201

SD150205 l EC250205

Kolekce Colorex nabízí prémiovou značku vodivých a staticky
disipativních dílců s vysokou hustotou a rozměrovou stálostí.
Colorex SD umožňuje bezpečný elektrostatický výboj přes celou
plochu a tloušťku dlaždice. Vodivá látka vytvořila hustou síť drobných
černých žilek. Colorex SD je trvale staticky disipativní.

sole

Colorex SD/ED
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quartz
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Colorex Plus

sahara

EC plus 621022 l basic plus 611022

EC plus 621005 l basic plus 611005

niagara

plus 601060

adula

EC plus 621013 l basic plus 611013

montblanc

EC plus 621007 l basic plus 611007

Colorex plus jsou dílce pro systém pokládky na volno s
materiálem Colorex na povrchu bez vodivých vlastností.
Tato řada nabízí všechny výhody produktu Colorex jako
vysokou hustotu, snadnou opravitelnost a odolnost vůči
skvrnám spojené s výhodou vysoce zátěžových volně
položitelných dílců.

EC plus 621004 l basic plus 611004

EC plus 621005 | EC plus 621005

R11

Technické specifikace:

Colorex® splňuje požadavky normy EN 649
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Colorex SD

Colorex EC

Colorex EC Plus

Colorex Basic Plus

R11 Plus

Splňuje

Splňuje

Splňuje

Označení CE

EN 14041

Splňuje

Splňuje

ASTM**

F1700

Splňuje

Splňuje

Celková tloušťka

ISO 24346 / EN 428

2.0 mm / 3.0 mm*

2.0 mm / 3.0 mm*

10.4 mm

10.4 mm

10.4 mm

Rozměr dílců

EN 427 / ISO 24342

615x615 mm
615x1230 mm*

615x615 mm
615x1230 mm*

607x607 mm

607x607 mm

607x607 mm

Občanská výstavba

ISO 10874 / EN 685

34

34

34

34

34

Lehký průmysl

ISO 10874 / EN 685

43

43

43

43

43

Elektrický odpor

IEC 61340-4-1
EN 1081 (100V)
ANSI/ESD 7.1

106 ≤ R ≤ 108 Ω

5 x 104 ≤ R ≤ 106 Ω

2.5 x 104 ≤ R ≤ 106

neuvádí se

neuvádí se

Elektrický odpor
v kombinaci s
ESD obuví

IEC 61340-4-5
ESD STM 97.1

neuvádí se

R < 3.5 x 107 Ω

R < 3.5 x 107 Ω

neuvádí se

neuvádí se

Uvolňování plynů

IDEMA M11-99

celkem < 1 μg/cm2

celkem < 1 μg/cm2

celkem < 2 μg/cm2

celkem < 2 μg/cm2

neuvádí se

Celkové TVOC 28 dní

Pokyny AgBB

25 μg/cm3

25 μg/cm3

25 μg/cm3

25 μg/cm3

neuvádí se

Bakteriostatika

SNV 195 920

splňuje

splňuje

splňuje

splňuje

neuvádí se

Chemická odolnost

ISO 26787 / EN 423

vynikající

vynikající

vynikající

vynikající

vynikající

Protikluznost

DIN 51130

R9

R9

R9

R9

R11

Celková hmotnost

ISO 23997 / EN 430

3.2 kg/m2

3.2 kg/m2

12.4 kg/m2

12.4 kg/m2

11.4 kg/m2

Rozměrová stálost

ISO 23999 / EN 434

0.05%

0.05%

≤ 0.4%

≤ 0.4%

≤ 0.4%

neuvádí se

neuvádí se

0.11 mm/m°C

0.11 mm/m°C

0.11 mm/m°C

0.035 mm

≤ 0.1 mm

≤ 0.1 mm

neuvádí se

Koeficient termální dilatace
Odolnost vůči bodovému
zatížení

ISO 24343-1 /
EN 433

0.035 mm

Odolnost vůči zatížení
(výkon se může lišit podle
lokálních podmínek)

Poháněné paletové vozíky a zdvižné vozíky: celková hmotnost do 2,5 t s
tvrdými koly a do 5 t s pneumatikami. Statické zatížení: 50 kg/cm2 dynamické zatížení 90 kg/cm2

Odolnost vůči otěru

EN 660-2

Skupina M

Skupina M

Skupina M

Skupina M

neuvádí se

Odolnost vůči kolečkům

ISO 4918 / EN 425

Žádný vliv

Žádný vliv

Žádný vliv

Žádný vliv

neuvádí se

Barevná stálost

EN ISO 105 B02

≥6

≥6

≥6

≥6

neuvádí se

Kročejová neprůzvučnost

EN ISO 140-8

2 dB

2 dB

12 dB

12 dB

12 dB

40 V

20 V

20 V

< 2 kV

< 2 kV

Colorex® splňuje požadavky normy EN 14041



Elektrostatický náboj s
vhodnou ESD obuví

IEC 61340-4-5
ESD STM97.2
EN 1815

Reakce na oheň

EN 13501-1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Bfl-s1

Protikluznost

EN 13893

DS ≥ μ 0,30

DS ≥ μ 0,30

DS ≥ μ 0,30

DS ≥ μ 0,30

DS ≥ μ 0,50

Tepelná vodivost

ISO 10456/EN 12524

0.25 W/(m·K)

0.25 W/(m·K)

0.25 W/(m·K)

0.25 W/(m·K)

0.25 W/(m·K)

* K dispozici na vyžádání
** Produkt testován také podle ASTM. Výsledky k dispozici na vyžádání.

Technické specifikace Colorex
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