
Bofloor
kwaliteit die belastbaar is

Pavilock 500/7
Noppen industrievloer kliktegel

De Pavilock 500/7 is onze meest populaire tegel en wordt aanbevolen voor de 
meeste industriële toepassingen. De tegels zijn gemaakt van slijtvast PVC en 
hebben een levensduur van meer dan 20 jaar. We bieden 10 jaar garantie en in het 
onwaarschijnlijke geval dat een tegel beschadigd raakt, kan deze binnen enkele 
minuten worden opgetild en vervangen. 

De Pavilock 500/7 is een los legbare kliktegel en elke tegel is ongeveer 7,0 mm dik. Ze zijn ontworpen met een 
zwaluwstaartverbinding waardoor de tegels gemakkelijk in elkaar grijpen. Deze populaire E500 / 7-tegel is ideaal 
voor industriële  toepassingen, inclusief zwaar voertuig- en heftruckverkeer, maar is ook zeer gewild als garagevloer. 
De Pavilock 500/7 is een duurzame vloertegel die bestand is tegen hoge puntbelasting, stoten en trillingen. Door de 
verschillende kleuren en oppervlaktestructuren onderling te combineren kunt u loop-en rijpaden markeren of uw ruimte 
heel individueel vorm geven.

Los legbaar

Pavilock tegels worden bijna altijd los gelegd (zonder verlijming), waardoor dit vloersysteem zeer snel en zonder 
veel voorwerkzaamheden, zonder geluidsoverlast en met minimale overlast voor de dagelijkse gang van zaken 
te plaatsen zijn. Bovendien kan deze vloer steeds weer opgepakt worden en op een andere locatie hergebruikt 
worden.

  Geschikt voor zware toepassingen 
  Geen of slechts minimale bedrijfsonderbreking
  Ideaal voor vervuilde of vochtige vloeren
  Goede chemische bestendigheid
  Uitzonderlijk duurzaam 
  Snel en eenvoudig te installeren
  Geen of slechts minimale bedrijfsonderbreking
  Brandvertragend - Klasse Bfl S
  Gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken 
  Warmte-isolerend
  Uitstekende slipweerstand (R10)

Eigenschappen 

  Fabrieken
  Magazijnen 
  Werkplaatsen 
  Garages 
  Shop-in-shop presentaties
  Luchthavens 
  Scholen 
  Kantoren 
  Sportscholen 
  Kinderdagverblijven
  Supermarkten

Toepassingen



Kleuren

Technische gegevens

Verbinding Zwaluwstaart

Afmeting 500 x 500 mm

Dikte 7,0 mm +/- 0,3 mm

Gewicht 9,1 kgs / m2

Materiaal PVC

Oppervlaktestructuur Noppen

Antislip R10

Brandgedrag B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar

Vlekbestendigheid Goed

Slijtvastheid 50K Cycles - Groep T

Mechanische weerstand 17N/mm2

Hardheid 89 - 92 Shore A

Puntbelasting 549 kg/cm2

Geluidisolatie >46 dB

Warmteisolatie 1,1 m2 K/W

Hardheid 89 - 92 Shore A

Vorm- en maatvastheid <0,13% / 0,5 mm max.

Weerstand tegen chemicaliën Goede weerstand tegen de meeste gebruikte 
chemicaliën,  oliën en brandstoffen

Kleurvastheid 5

Toebehoren Oploopranden 
Pictogramtegels

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer
(+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz

Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

(+31)045-5322277
info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl
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Lichtgrijs Donkergrijs Antraciet

Blauw

Zwart


