Bofloor

kwaliteit die belastbaar is

BoClip BF10
Los legbare kliktegel voor
het echt zware werk.

BoClip BF10 is een kunststoftegel-systeem uit los-legbare kliktegels met een neutrale vloeilijn
(uit het midden uitwaaierende) (GL) oppervlaktestructuur. De tegels hebben een onzichtbaar
klik-verbindingssysteem (hidden-joint).
Deze alleskunner is een echte probleemoplosser. De tegels overbruggen scheuren en oneffenheden. Dus optimaal voor op
ondervloeren die beschadigd, vochtig of vervuild zijn. Kortom de oplossing voor alle locaties waar andere vloersystemen
niet toepasbaar zijn of waar de vloeren extreem zwaar belast en bereden worden. De klikverbinding is zo ontworpen dat
de tegels in ‘wild verband’ geplaatst kunnen worden, waardoor weer extra stabiliteit ontstaat en niet te onderschatten er
veel minder snijverlies is.

Los leggen
Deze 10 mm tegels zijn bedoeld om los te leggen. In sommige gevallen, zoals bij veel direct zonlicht, zwaar
heftruck-verkeer of vloeistofdichtheid in horecakeukens, is het te adviseren om de tegels volledig met een 2KPU lijm te verlijmen. Een andere methode om ervoor te zorgen dat de tegels ook bij intensieve belastingen goed
blijven liggen is het gebruik van een fixeermiddel. De tegels liggen goed vast en kunnen toch steeds opgepakt
worden.

Eigenschappen

Toepassingen



Los legbaar over de bestaande ondervloer (ook vervuilde of kapotte vloeren)



Industrie hallen



In ‘wild verband’ te leggen



Magazijnen



Geen voorwerkzaamheden of hak- en breekwerk noodzakelijk



Werkplaatsen



Meteen belastbaar en gebruiksklaar



Logistieke centra



Geen of minimale bedrijfsbelemmering



Chemische industrie



Geschikt voor zeer intensieve belasting met heftrucks of stapelaars



Vliegtuighangaars



Eenvoudig vloeistofdicht te maken (zonder speciaal gereedschap)



Fabrieken



Demontabel en verhuisbaar



Drukkerijen



Hoge geluidsisolatie en ergonomisch



Machinefabrieken



Antislip (R11)



Petrochemische industrie



Eenvoudig reinigen en onderhouden



Metaal werkplaatsen



Een perfect alternatief voor keramische tegels, coatings of betonverf



Productiebedrijven

Vloeistofdicht
Deze tegels hebben een unieke klikverbinding en zijn nagenoeg waterdicht. Wordt er een 100% vloeistofdichtheid
verlangd dan kan dit heel eenvoudig bereikt worden zonder specialistisch gereedschap. In de speciale lip van de
klikverbinding MS Polymeer-kit of koudlasmiddel aanbrengen en de vloer is vloeistofdicht.

Technische gegevens
Verbinding

Klikverbinding (hidden joint)

Afmeting

500 x 500 mm

Dikte

10 mm

Gewicht

3,2 kg per tegel

Materiaal

Recycling PVC (volgens REACH-en CE-normen geproduceerd)

Oppervlaktestructuur

GL : Vloeilijn

Hardheid

92 Shore A

Antislip

R11

Brandgedrag

B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar

Onderkant

Glad

Geschikt voor vloerverwarming

Ja

Thermisch lasbaar

Ja met 5 mm lasveter

Toebehoren

Overgangsprofiel, plinten, sanitaire plinten

Weekmakermigratie

Rubberbanden of rubberdoppen kunnen in de gekleurde tegels
bruine vlekken veroorzaken. Dit kan ook gebeuren bij bepaalde
kruiden en sappen uit levensmiddelen.

Kleuren

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

a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

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

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl

